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แสนยาก การหาโอกาสฟังธรรม การฟังธรรม ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
หายาก แต่วา่หายากไดอ้ยา่งไร เราก็ไดฟั้งอยูทุ่กวนั ออกทางวิทย ุออกทัว่ไปหมดเลย ธรรมน่ะ อนั
น้ีเพราะเราเกิดเป็นชาวพุทธต่างหากเราถึงมีการฟังธรรม มนัเป็นประเพณีของพระพุทธศาสนา ถา้
เราไปเกิดในประเทศอ่ืนมนัจะไดฟั้งไหม 

ถึงเราเกิดในท่ีอ่ืน เราเกิดในภพชาติอ่ืนๆ ก็เหมือนกนั การจะไดฟั้งธรรมน้ีเพราะว่าตอ้ง
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้น้ีมาตรัสรู้ธรรมก่อน องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เห็นไหม 
กปัน้ีมี ๕ องค ์ พระสมณโคดมเป็นองคท่ี์ ๔ พระศรีอริยเมตไตรยยงัต่อไป น่ีเพราะว่ามี
พระพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรม ธรรมน้ีเป็นของละเอียดลึกซ้ึงมาก เห็นๆ กนัต่อหนา้น่ีแหละ 

ว่าธรรมจะเส่ือมไป สัจจะอนันั้นไม่มีวนัจะเส่ือมไป แต่คนเราเขา้ไม่ถึงเอง ทั้งๆ ท่ีมี
พระไตรปิฎกใหเ้รากา้วเดินนะ ธรรมและวินยั ธรรมและวินยัท่ีจะใหเ้รากา้วเดินตาม “อานนท ์
ธรรมและวินยัน้ีจะเป็นศาสดาของพุทธบริษทัทั้งหลายต่อไป” ธรรมและวินยัน้ีวางไวใ้หเ้รากา้ว
เดินกนั 

มนัมีอยูแ่ลว้ไง เรายงัมองกนัไม่ออก มองไม่ได ้แลว้พระพุทธเจา้มาตอนนั้น ไม่มีตรงน้ีเลย 
ไม่มีส่ิงท่ีบอกไวก่้อน ศาสดาในท่ีต่างๆ ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหนัต์ทั้งหมด สอนองคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตอนเป็นเจา้ชายสิทธตัถะดว้ย แต่สอนแลว้คนท่ีว่ามีบุญบารมีเก่ามาน่ีมนั
รู้อยูว่่าในหวัใจมนัไม่หมด มนัยงัมีความทุกขอ์ยู ่
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ความสวา่งไสว ความผอ่งใส ขนาดไหนมนัก็ตอ้งมีความเศร้าหมอง มีความเฉาไปเป็น
ธรรมดา ในเม่ือสพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาอยู ่ สพฺเพ ธมฺมา ธรรมทั้งหลายน้ีมนัแปรสภาพตลอด แลว้
ธรรมอนัเป็นของจริงอยูม่นัก็ซอ้นอยูใ่นธรรมนั้นน่ะ แลว้คนมองไม่ถึง แลว้ส่ิงท่ีสมัผสัธรรมได ้
เห็นไหม ท่ีว่าเขา้ถึงธรรม เขา้ถึงธรรมน้ีเอาอะไรไปเขา้ถึงธรรมล่ะ หวัใจต่างหาก หวัใจเป็น
ภาชนะใส่ธรรม หวัใจเป็นส่ิงท่ีรู้ดีรู้ชัว่ หวัใจเป็นส่ิงท่ีว่ารู้สุขรู้ทุกขไ์ง นัน่ หวัใจเท่านั้นเป็นผูท่ี้
สัมผสัธรรมไดจ้ริง 

ตาอ่านหนงัสือ ตาเราอ่านธรรมะ อ่านพระไตรปิฎก ตาเป็นคนอ่าน แลว้เขา้ไปท่ีสมองไง 
สมองตอ้งส่งผา่นไปท่ีใจ นัน่น่ะ เรามีธรรมวินยัอยูเ่รายงัจบัตอ้งไม่ได ้แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ไม่มี ไม่มีส่ิง ไม่มีคนสอนไง สยมัภเูป็นผูท่ี้ตรัสรู้ไดด้ว้ยตนเอง ถึงสร้างบารมีมาเป็นพุทธ
วิสัย 

การสร้างมาเป็นพุทธวิสัย เป็นพระโพธิสัตว ์ เกิดๆ ตายๆ ในโลกน้ี ตอ้งเกิดตอ้งตาย ความ
เกิดความตายในโลกน้ีมนัมีความทุกขม์าพร้อมกบัการเกิดและการตายทุกๆ การเกิดและการตาย
ไป การเกิดและการตายไปน้ีหมุนเวียนไปพร้อมกบัความทุกขอ์ยูใ่นหวัใจนั้นตลอดไป ความทุกข์
ไง ความสุขความสะสมมา บุญญาธิการมาเป็นพระโพธิสัตวก์็มีความสุข มีความวา่มีบารมีแก่กลา้ 
มีบารมีท่ีว่าเหนือคน เหนือสัตวท์ัว่ไป แต่ก็มีความทุกขอ์ยูใ่นหวัใจนั้น ทุกขทุ์กชาติไป ร้ือสัตวข์น
สัตว ์ตอ้งช่วยสัตวข์นสัตวไ์ปน้ีพระโพธิสัตว ์การปรารถนาเป็นพุทธภมิู เป็นพระพุทธเจา้ น่ีสะสม
มาขนาดนั้นนะ สะสมมาก่อน  

แลว้พอมาเกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ เป็นเจา้ชายสิทธตัถะแลว้อยูใ่นท่ามกลาง เพราะเกิด
ดว้ยบุญพาเกิด พระโพธิสัตวเ์กิดของเล่นๆ เหรอ พระพุทธเจา้เกิดไดค้ร้ังละองคเ์ดียว พระ
โพธิสัตวเ์กิดข้ึนมาจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้ เกิดข้ึนมาในโลกน้ีดว้ยบุญญาธิการของการสะสม
มา บารมีสะสมมาเตม็ท่ีจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้ มีความสุขมาก เกิดมามีแต่เคร่ืองอ านวยความ
สะดวก พร้อมไปหมดเลย มีปราสาท ๓ หลงั ฤดูฝนก็อยูห่ลงัหน่ึง ฤดูร้อนก็อยูห่ลงัหน่ึง ฤดูหนาว
ก็อยูห่ลงัหน่ึง แลว้พร้อมเพียบพร้อมไปหมด น่ีปรนเปรออยูใ่นกามคุณทั้ง ๕ น่ี 

 กามคุณท่ีเราแสวงหากนั เราอยากไดก้นั เราอยากไดค้วามสุขของเราในโลกน้ี แต่ผูท่ี้เห็น
ว่าส่ิงน้ีเป็นสมมุติ มนัใหค้วามสุขไดช้ัว่คราวไง เมาในอารมณ์ไม่ได ้ เมาในความสุขส่ิงท่ีว่าปัจจยั 
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๔ เคร่ืองด าเนินอาศยัใหเ้ราอาศยัอยูน่ี่มนัท าใหเ้รามอมเมา มนัเป็นเคร่ืองอาศยั แต่เราเมาเขา เมาใน
ส่ิงท่ีสัมผสันั้น 

แต่ผูท่ี้มีบุญญาธิการ ผูท่ี้มีบุญบารมีไม่ติดในส่ิงนั้น อยูก่็อยูไ่ปกบัในความท่ีว่าปราสาท ๓ 
หลงันั้น แต่พอเห็นน่ะ เห็นการเกิด การแก่ การเจบ็ การตาย แค่น้ีคนมนัไดคิ้ดแลว้ว่าส่ิงท่ีเรา
เพลิดเพลินอยูน่ี่มนัเป็นส่ิงท่ีชัว่คราว เรากย็งัตอ้งเกิด ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย อยา่งน้ีอีกเหรอ 
แลว้เราจะไปเพลิดเพลินส่ิงน้ีไดอ้ยา่งไร...น่ีมนัมีโอกาส มีชีวิตอยูน่ี่ไง 

ในเม่ือเรามีชีวิตอยูน่ี่มนัมีโอกาสท่ีจะขวนขวายธรรมอนัท่ีว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้น้ีวางไวแ้ลว้นะ แต่ขณะท่ีเจา้ชายสิทธตัถะนั้นยงัไม่มีเร่ืองน้ี ยงัไม่มีส่ิงท่ีเป็นธรรมแท ้ แต่ก็มี
ลทัธิ เจา้ลทัธิต่างๆ ปฏิญาณกนัอยูแ่ลว้ว่าเป็นพระอรหนัต์ทั้งหมด ถึงว่าส่ิงนั้นส่ิงท่ีว่าการเกิด การ
แก่ การเจบ็ การตายน้ีท าใหหู้ตาสว่างข้ึนมาว่าเราจะเคลิบเคลิ้ม เราจะเสวยสุขอยูอ่ยา่งกบัความสุข
ในกามคุณน้ีมนัไม่มีประโยชน์ มนัก็ตอ้งตายไปขา้งหนา้ เห็นไหม ตายไปแลว้ก็ตอ้งเกิดมาอีก เกิด
มาคราวน้ีมนัจะเกิดมาตรงไหนล่ะ 

แต่น่ีไม่อยา่งนั้น น่ีถึงว่า ส่ิงท่ีเพราะว่าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้อยูแ่ลว้ เพียงแต่ว่าความใน
โลกน้ีพยายามเหน่ียวร้ังไวจ้ะใหอ้ยูใ่นทางโลก แต่มนัเป็นไปไม่ได ้ เพราะบารมีเตม็ พอเห็นอยา่ง
นั้นแลว้สลดัออก ตอ้งหนีออกไป ตอ้งหลีกออกไปจากโลก ตอ้งหลีกออกไปจากบนความมี
ความสุขน่ี หลุดออกไปเพื่อจะแสวงหาความจริง 

การจะหาความจริงน้ีมนัไม่ใช่หาอยูใ่นกามคุณ ๕ มนัไม่ใช่หาอยูใ่นความปรนเปรอ
ความสุขนั้นถึงจะเกิดธรรมได ้ เห็นไหม ตอ้งเขา้ไปในท่ีหลีกเร้น เขา้ไปในท่ียอกท่ีเสียวไง ท่ีควร
แก่การงาน 

งานของโลกเขา งานของการประชุมสัมมนาเขา เขาจะมีเคร่ืองอ านวยความสะดวกพร้อม
หมดเลย แต่งานชนะตนน่ะ ถา้เราไม่ไปอยูใ่นท่ีสงดัท่ีวิเวก ใจน่ีมนัก็หาเกาะเก่ียวคนอ่ืนตลอดไป 
มนัเกาะเก่ียว มนัเป็นกงัวน แต่ถา้เราออกไปในท่ีสงดั ออกไปในป่าชา้ ออกไปท่ีรกชฏั มนัเสียวมนั
ยอกไปหมด นัน่แหละมนัจะเห็นตวัตนตรงนั้นไง 

เห็นว่า ความท่ีว่าเราน่ีเป็นคนดี เราเป็นคนกลา้หาญ เราเป็นนกัรบ เราเป็นคนอาชาไนย ถา้
ไปถึงตรงนั้นมนัจะเป็นอยา่งไร น่ีความเสียวความยอกนั้นเป็นชยัภมิูการจะช าระกิเลสไง เพราะ
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กิเลสมนัติดในเคร่ืองความสะดวกสบาย มนัติด มนัชอบ มนัชอบอนัไหนความสะดวก อนัไหน
มนัสบาย มนัชอบอยา่งนั้น อ  านวยตวัเองไง อ  านวยว่าตวัเองเป็นคนท่ีมีคุณภาพ แต่คุณภาพของ
กิเลส 

แต่คนท่ีมีคุณภาพในทางธรรม ชยัภมิูสนามรบท่ีสมควรแก่ประพฤติปฏิบติัน่ะ ออกอยา่ง
นั้น พระพุทธเจา้ตรัสรู้ในป่าไง ตรัสรู้ในป่า แสวงหาธรรมมาดว้ยพระองคเ์อง แลว้เสวยวิมุตติสุข
อยูใ่นใจท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้น่ีเป็นเจา้ของธรรม เพราะว่าผูท่ี้คน้ควา้ ผูท่ี้เป็นเจา้ของ 
ผูท่ี้หาไดค้นแรกเลย เห็นไหม เทคโนโลยน้ีีเป็นผูท่ี้ขุดคน้เจอ แลว้พยายามเอามาช าระหวัใจจนส้ิน
ไปจากกิเลสทั้งหมด ถึงวางไว ้เห็นว่ามรรคอริยสัจจงั เห็นไหม 

“สุภทัทะ เธออยา่ถามใหช้า้ไปเลย ในศาสนาไหนไม่มีมรรค ในศาสนานั้นไม่มีผลหรอก”  

ในศาสนาต่างๆ ตั้งแต่ตรัสรู้มา สอนมาจนคร้ังสุดทา้ย สุภทัทะเขา้ไปถามว่า “ศาสนาลทัธิ
ต่างๆ ทุกศาสนานั้นก็ว่าเป็นศาสนาท่ีว่าเป็นศาสนาประเสริฐมาก...” 

“สุภทัทะ อยา่ถามใหช้า้ไปเลย ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล” 

ไม่มีเหตุเอาผลมาจากไหน มนัตอ้งมีเหตุ มรรคตอ้งมรรคใหถู้กทางดว้ย สุภทัทะบวชคืน
นั้น ส าเร็จคืนนั้น พระพุทธเจา้จะปรินิพพานยงัไดอ้คัรสาวก ยงัไดส้าวกไปอีกหน่ึงองค ์ เป็นพระ
อรหนัตข้ึ์นมาในคืนนั้นน่ะ สุภทัทปริพาชกเป็นผูท่ี้มีปัญญามาก เป็นผูท่ี้ถือตนมาก ไม่ยอมฟัง  

แต่พระพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมแลว้ วางธรรมไวม้รรคอริยสจัจงัหน่ึง ธรรมและวินยัเป็น
ศาสดาของเธอ ธรรมและวินยั วินยัการบงัคบั วินยัสงฆ ์ วินยัคือขอ้กฎหมายไง บงัคบัมา พระเรา 
พระนกับวชใช่ไหม ผูป้ระพฤติปฏิบติัมีศีลมีธรรมครอบมา น่ีมีธรรมและวินยั มีวินยั  

ถา้ไม่มีธรรมและไม่มีวินยั ก็ต่างคนต่างคิด น่ีขนาดว่ามีวินยัครอบไวน้ะ ใหพ้ระท าตวัตาม
ธรรมตามวินยั ตามวินยันะ ถา้ไม่มีวินยัไวไ้ม่รู้จะไปขนาดไหน อยา่งในศาสนาพุทธ ในท่ีประเทศ
ต่างๆ เขาปล่อยกนัน่ี แลว้แต่อาจริยวาท อาจารยท์  ากนัอยา่งไร ท าตามกนัไป น่ีวินยัหมดไป พอ
วินยัหมดไปพระก็ไม่มีขอบเขต 

แต่ในเถรวาทของเรา ในเมืองไทยของเรา มีธรรมและวินยั ถือธรรมและวินยัตามท่ีองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอกพระอานนทไ์วไ้ง “ธรรมและวินยัจะเป็นศาสดาของเธอ”  
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ในเถรวาทในเมืองไทย เถรวาทคือเช่ือตั้งแต่พระกสัสปะลงมา พระกสัสปะเป็นผูส้ังคายนา 
ตอนท่ีพระพุทธเจา้ปรินิพพานไปแลว้น่ะ เห็นว่าพระจะออกนอกลู่นอกทาง ถึงไดต้ั้งญตัติข้ึนมาว่า 
เราสังคายนาแลว้ ทุกคนยอมเห็น พระอรหนัต์ ๕๐๐ องคเ์ห็นร่วมกนัว่าเราจะไม่แกไ้ขธรรมวินยั
เลก็ๆ นอ้ยๆ ท่ีพระพุทธเจา้อนุญาตให้ ตั้งแต่พระอานนทบ์อกว่าวินยัเลก็นอ้ย ถา้ต่อไปแลว้แต่โลก
เปล่ียนแปลงจะร้ือจะถอนบา้งก็ได ้

แต่เพราะว่าพระกสัสปะขอความเห็นในสงฆน์ั้นไงว่า “ถา้เราแกไ้ขวินยัเลก็ๆ นอ้ยๆ ไป 
ในลทัธิต่างๆ เขาจะบอกว่า แมแ้ต่องค์สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ปรินิพพานไป สาวกก็ไม่
สามารถทรงธรรมทรงวินยัของพระพุทธเจา้ได”้  

คือว่าจะทรงไวไ้ดก้็ต่อเม่ือพระพุทธเจา้มีชีวิตอยู ่ พระพุทธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ ไม่มีใคร
มีความสามารถจะทรงธรรมทรงวินยัไวไ้ด ้ พระกสัสปะจึงขอฉนัทามติในสงฆ ์ ในพระอรหนัต์ 
๕๐๐ องคน์ั้นว่าวินยัเลก็นอ้ยน้ีเราจะไม่แกไ้ขกนั ถึงเป็นเถรวาทไง 

เถระท่ีตั้งญตัติกนัมา แลว้เราเป็นชาวพุทธรับสืบทอดอนัน้ีมาถึงไม่แกไ้ขธรรมและวินยั ถึง
ถือธรรมและวินยัน้ีเป็นศาสดาของเรามาตลอด เป็นท่ีพึ่งท่ีอาศยัท่ีเราจะกา้วเดินตามธรรมอนัน้ีไง 
แลว้เรากม็าประพฤติปฏิบติั ถา้ไม่มีตรงน้ีนะมนัจะออกไปขนาดไหน เพราะอนัน้ีเป็นขอบเขตไว ้ 

แลว้เราชาวพุทธ เราเป็นคนท่ีประเสริฐ เกิดมาท่ามกลางพระพุทธศาสนา เกิดเขา้มาท่ี
ศาสนาก าลงัเจริญรุ่งเรือง เราจะประพฤติปฏิบติัแนวทางเขา้ไปหาธรรมไง แก่นของธรรมท่ีเราจะ
เป็นท่ีพึ่งพาอาศยั 

ศาสนาพุทธเวลาเราใหท้านกนั เราปรารถนานิพพานทุกคน ปรารถนาใหส้ิ้นทุกขท์ั้งหมด 
ปรารถนาในการพน้จากทุกขไ์ปจากการเวียนว่ายตายเกิด แลว้เราก็จะประพฤติปฏิบติักนั ใน
แนวทางประพฤติปฏิบติั เห็นไหม ในการประพฤติปฏิบติัธรรมเราก็ว่า เราประพฤติปฏิบติัธรรม 
เร่ิมตั้งแต่ ออกมาจากการท่ีว่าเรามีขอบเขตไวแ้ลว้ น่ีในเถรวาทเรา แต่ก็ยงัเช่ือในลทัธิ ในการสั่ง
สอนในแนวทางท่ีประพฤติปฏิบติัท่ีเขาเสนอกนัใหม่มา อยากจะไดไ้ปทางลดัไง ถา้อนัไหนเป็น
ทางลดั เป็นทางท่ีว่าถูกใจมนัจะเป็นไปไดไ้ง 

อยา่งว่า สุขาวดี ในการปฏิบติัแนวสุขาวดี ใหนึ้กถึงสุขาวดี ในพุทธเกษตร พุทธเกษตรนั้น
เป็นทางท่ีว่าอยูท่างภาคตะวนัตก แลว้เราก าหนดไหวไ้ปท่ีนั้นตลอดแลว้เราจะเขา้ถึงไดไ้ง พอเรา
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จะเขา้ถึงได ้ มีความเป็นประเพณีในการเคารพ ในการเส้นสรวงบชูา แลว้นอ้มใจใหถึ้ง นอ้มใจไป
ถึงพุทธเกษตร ถึงสุขาวดี พระพุทธเจา้จะมารอรับทนัทีเลย ใหนึ้กข้ึนท่ีใจไง ใหนึ้กข้ึนท่ีใจ ให้
เคารพ ใหน้บนอบ ใหย้อมตวัตนเป็นลูกศิษย ์แลว้นอ้มนึกถึงใหไ้ปท่ีนัน่ แลว้เราก็เสน้ไหวก้นั ท  า
ประเพณีกนัใหม้นัขลงั ใหม้นัคมเขม้...ขลงัท่ีไหน? ขลงัไวใ้นวฏัฏะไง มนัไม่ขลงัหลุดออกไปจาก
ใจหรอก ใจหลุดออกจากกิเลสไปไม่ไดเ้พราะมนันึก เห็นไหม 

“สุภทัทะ เธออยา่ถามใหเ้น่ินชา้ไปเลย ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล” 

การกล่าวถึง การนึกถึง อนันั้นเป็นมรรคหรือ เป็นมรรคอนันั้นใช่ไหม มรรค ถึงว่า มรรค 
๘ ในการช าระกิเลสอนัน้ีหรือ...น่ีเราก็เขา้ใจ ทั้งๆ ธรรมและวินยัน้ีเป็นศาสดาวางไวน้ะ เรายงัไม่
กา้วเดินตามธรรมและวินยั เราไปนอ้มนึกเอาอยา่งนั้นเหรอ จะไปพุทธเกษตร จะไปแดนสุขาวดี 
เสริมใหญ่วา่ใหญ่กว่านิพพานอีก กวา้งขวางกว่า ร้ือสัตวข์นสัตวไ์ดม้ากกว่า 

มนัเป็นการว่า เป็นการคิด เป็นการกล่าวตู่กนัไปไง นิพพานก็คือนิพพานเท่ากนั เสมอกนั 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ เห็นไหม พระอรหนัตล์ูกศิษยข์ององคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้นิพพานไปก็นิพพานอยูท่ี่นิพพานดว้ยกนั ท าไมมนัใหญ่กว่า สูงกว่า มีค่า
กว่าข้ึนมาอีกล่ะ เราก็เช่ือกนั แลว้เราก็นอ้มน าไป แลว้เราไปไหน มนัขลงัอยูใ่นวฏัฏะ มนัขลงัไม่
ออกหรอก มนัจะไปไหน 

นั้นเหมือนกนั แลว้ก็มาอีก มาแนวทางใหม่ มาแนวทางประพฤติปฏิบติั “เดิม จิตเดิมแท้
คนเรามาจากนิพพาน แลว้กลบัมาเกิดเป็นมนุษย ์ ลุ่มหลงไปในแดนของมนุษยน่ี์ไง ตอ้งกลบัมา
เปิดประตูกลบัไปอยูท่ี่นิพพานเก่า” น่ีเราก็เช่ือกนั แลว้ก็ไปเปิดกนันะ ไปเปิดประตู ประตูนิพพาน 
ใครเคยเห็นประตูนิพพาน ถา้คนเคยเห็นประตูนิพพานจะไม่มานัง่อยู ่ ไม่มาเกิดเป็นมนุษยอ์ยา่งน้ี
หรอก มนัไปแลว้ไง มนัตอ้งเขา้ถึงนิพพานไปแลว้ มนัไม่เห็น 

แต่ความคิด ความตรึกท่ีว่า คิดออกไปแลว้วางเป็นลทัธิการประพฤติปฏิบติัมาว่านอ้มไปไง 
เปิดประตูนิพพาน เปิดประตู พยายามอา้งอิง แอบอิงกบัองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ ธรรม
และวินยัท่ีวางไวน้ี้ไง เราชาวพุทธปรารถนานิพพานกนัใช่ไหม แต่น้ีบอกคนเราน้ีมาจากนิพพาน 
มนัก็เขา้พระไตรปิฎก 
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“จิตเดิมแทน้ี้ผ่องใส จิตเดิมแทน้ี้หมองไปดว้ยอุปกิเลส จิตเดิมแทน้ี้ผอ่งใส จิตเดิมแทน้ี้เป็น
ผูข้า้มพน้กิเลส” 

จะผอ่งใส จะสว่างไสวแค่ไหนมนัก็เป็นอวิชชา จิตท่ีผ่องใส จิตท่ีผอ่งใสอยูน่ั้น แลว้จะไป
เปิดประตูนิพพานท่ีไหน มนัไม่เคยเห็น จะผอ่งใสจะสว่างไสวอนัไหนมนัก็เป็นอุปกิเลส เป็น
กิเลสท่ีมนัครอบง าอยู ่ แลว้ก็ว่าจะไปเปิดประตูไง เปิดประตูท่ีพน้ไป ขา้มไป แลว้เราก็เปิดประตู 
ไปใหเ้ปิดประตู เปิดประตูใหค้  าบริกรรมมา ใหบ้ริกรรมแต่ค าตรงนั้น บริกรรมไวแ้ลว้สร้างสม
ความงามคุณดี 

 การใหท้าน การถือศีล การใหท้านน้ีมนัเป็นการถือศีลการใหท้านโดยศีลธรรมวฒันธรรม
เป็นอยา่งนั้นอยูแ่ลว้ น้ีเราคิดกนัเองใช่ไหมว่าถือศีล การถือศีล แลว้การถือศีล การงดเวน้ในการกิน
เน้ือสัตว ์ ในการท าความดีของเขา มนัจะแลว้นึกเอา นึกเอาน่ี “สุภทัทะศาสนาไหนไม่มีมรรค 
ศาสนานั้นไม่มีผล” การกินดว้ยปาก กบัการกินดว้ยใจ กิเลสมนัอยูท่ี่ใจ กิเลสไม่ไดอ้ยูท่ี่ปาก กิเลส
อยูท่ี่ใจมนัตอ้งช าระใจดว้ยมรรค เห็นไหม มรรคท่ีเป็นภายในไง 

ในการประกอบสัมมาอาชีวะทางโลก เห็นไหม การเล้ียงชีพชอบ กบัการเล้ียงชีพทุจริต นัน่
การเล้ียงชีพ เราตีมรรคลงมาใชใ้นวิชาชีพในโลก อนัน้ีก็เป็นได ้ ท าไมศาสนาพุทธเราสอนถึงโลกี
ยะ โลกุตตระล่ะ ในโลกียชน ถา้คนมีศีลธรรมมนัก็อยูใ่นศีลในธรรม อยูใ่นศีลในธรรมมนักา้วพน้ 
มนัล่วงพน้ไปจากพญามารไม่ไดห้รอก ท าขนาดไหนมนัก็เป็นขา้ของพญามาร อยูใ่ตอุ้ง้มือของ
พญามารทั้งหมด เพราะมนัไม่ช าระส่ิงท่ีว่า “มารเอย เธอเกิดจากความด าริของเรา” 

แสงสว่าง คืออวิชชา แสงสว่างนั้นมนัอยูใ่ตจ้ากด าริอีกนะ ยงัไม่เห็นการด าริเลย แลว้มนั
ไม่อยูใ่ตข้องพญามารไดอ้ยา่งไร ส่ิงท่ีว่าประตูนิพพาน ประตูนิพพานน่ะ จิตทุกดวงจิตตอ้งตาย
ตอ้งเกิดมาทั้งนั้น มาเกิดเป็นมนุษย ์ เป็นนกัปฏิบติัน่ี องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ปรารถนา
พุทธภมิูสร้างสมบุญญาบารมี เห็นไหม เกิดตาย เกิดตายอยูใ่นพุทธภมิู เป็นพระโพธิสัตวก์็เกิดตาย
เกิดตายมาตลอด เกิดตายหมด จิตทุกดวงกเ็กิดตายหมดในวฏัวนน้ี ในพรหมโลกก็เคยเกิด แต่ไม่
เคยเกิดใน ๕ ชั้นท่ีพระอนาคามีอยูห่รอก ตรงนั้นก็ไม่เคยเห็น ถา้เห็นแลว้มนัตอ้งไม่กลบัมาเกิดท่ีน้ี 

พระอนาคามีจะอยูท่ี่ สุทสัสา สุทสัสี อยูท่ี่สุทธาวาส สุทธาวาส ๕ ชั้นนั้นแลว้จะไม่กลบัมา
เกิดอีก แลว้น้ีถา้วนมาเกิดอีก มาเป็นมนุษย ์ มนัจะเห็นนิพพานมาจากไหน จิตน้ีมาจากนั้นได้
อยา่งไร จิตน้ีอวิชชาลว้นๆ จิตน้ีวนเวียนตายเกิดในวฏัฏะอยูน้ี่ จิตน้ีไม่เคยเห็นนิพพาน เร่ิมตน้ว่า
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มนุษยท่ี์เกิดมา จิตทุกดวงท่ีมาเกิดน่ีมาจากนิพพาน...มนัไม่ใช่มาจากนิพพาน มนัมาจากอวิชชา มนั
มาจากฐีติจิต มนัมาจากจิตดวงปฏิสนธิจิตนั้นแลว้เวียนตายเวียนเกิดในพรหมโลก ในกามโลก ใน
รูปโลก ในวฏัวนน้ี น่ีจิตมนัเวียนว่ายเวียนตายเกิดมาน้ี จิตมนัไม่เคยผา่นนิพพานมา 

แต่บอกจิตน้ีเคยผา่นนิพพานมา แลว้กลบัมาเกิด หลงทางมาไง หลงจากแบบลูกโคหลงจาก
แม่โคมา จะกลบัไปส่งใหลู้กโค การเวียนว่ายเวียนตายเวียนเกิด มนัไม่ผา่นมาตรงนั้นหรอก ผา่น
มาตรงนั้น ไม่มาอยา่งน้ี มนัขดักบัธรรมและวินยัท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ประทานไว้
แลว้ พระพุทธเจา้เป็นผูท่ี้มีตาสว่าง ตาน้ีตารู้แจง้โลกทั้งโลกนอกโลกใน วางไวห้มดแลว้ น่ีบอกไว้
หมดว่าจิตน้ีผา่นมาอยา่งไร วฏัวนมาอยา่งไร คนตาย บุพเพนิวาสานุสติญาณ อดีตชาติท่ีสะสมมาน่ี 

เราเกิดเป็นมนุษยน่ี์แสนประเสริฐอยูแ่ลว้ แต่ท าไมเราเป็นชาวพุทธดว้ย เกิดท่ามกลาง
พระพุทธศาสนา พระพุทธเจา้ก็สอนอยูโ่ตง้ๆ น่ี ท  าไมไม่เดินแนวทางท่ีเขา้ไปถึงจุดหมาย
ปลายทางไดต้ามมรรคอริยสัจจงัท่ีพระพุทธเจา้วางไวล่้ะ ท าไมไปเช่ือถือว่าจิตน้ีมาจากนิพพาน 
แลว้ก็แค่ไปเปิดประตูแลว้ก็วางไป...เป็นมรรคเหรอ มนัเป็นมรรคเหรอ 

มนัเป็นมรรค มนัถึงว่า ท  าไมตอ้งโลกียะกบัโลกุตตระล่ะ น่ีแนวทางประพฤติปฏิบติั เราก็
เช่ือ เราก็ด  าเนินไป มนัก็พลาดไป ก็ไปอยูใ่นใตพ้ญามารอยูน่ัน่ล่ะ เราจะไดพ้น้จากพญามารไง 
“มารเอย เธอจะครอบง าเราไม่ไดอี้ก” เห็นไหม “มารเอย เธอจะเกิดจากใจของเรา” เกิดจากภวา
สวะ เกิดจากภพของใจไม่ไดอี้กเลย พระพุทธเจา้เยาะเยย้มารขนาดนั้นน่ะ แต่น้ีท  าใตพ้ญามารไง 
ใหม้ารมนัสั่ง ใหม้ารมนับงัคบั ขบัไสบีบบ้ีสีไฟไป ยงัภมิูใจว่าเราประพฤติปฏิบติั เรานกัรบ รบอยู่
ใตบ้งการของพญามาร ยงัไม่รู้ตวัน่ะ 

น่ีชาวพุทธ น่ีแนวประพฤติปฏิบติั ชาวพุทธ แลว้ก็นามรูป พิจารณานามรูป การเคล่ือนไหว 
ยบุหนอ พองหนอ ตามกนัเขา้มา น่ีว่าถูกตอ้ง นามรูป การพิจารณานามรูป พิจารณาไป ผา่นนาม 
ผา่นเห็น ผา่นกาย ผา่น...ผา่นไป ๑๖ ชั้น ผา่นข้ึนไปดว้ยข้ึนลิฟตเ์หรอ มรรคน้ีเป็นลิฟตย์กข้ึนใช่
ไหม ยกข้ึนเป็นชั้นๆ ข้ึนไปเป็นญาณหยัง่รู้หรอ มีญาณหยัง่รู้ ญาณยกข้ึน ข้ึนเป็นลิฟตไ์ปเลย เป็น
ชั้นๆ ข้ึนไปเหรอ 

มนันามรูป พิจารณานามรูปเขา้ไปว่าอนัน้ีเป็นวิปัสสนากบัสมถกรรมฐานไปพร้อมกนัไง 
เป็นสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน ไปพร้อมกนั วิปัสสนาไปพร้อมกนั 
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ถา้มนัไปพร้อมกนั ท าไมองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า สมถกรรมฐาน 
วิปัสสนากรรมฐานล่ะ เหตุงานมนัท าคนละงานไง สมถกรรมฐานหมายถึงท าใหจิ้ตสงบก่อน ถา้
จิตน้ีสงบมนัจะเกิด จิตสงบเป็นโลกียะ เห็นไหม จิตสงบแลว้จะเป็นโลกุตตระไป 

พิจารณานามรูป นามรูป แลว้ผา่นไป ผา่นไป ผา่นไป ผา่นไปพร้อมกบัโลกียะ ผา่นไป
พร้อมกบัใหม้ารมนับงัคบัใชไ้ปไง เพราะว่าการผา่นไป การผา่นไป ผา่นไป ผา่นไปโดยท่ีว่าไม่
เขา้ใจตามสัจจะตามความเป็นจริง ธรรมซอ้นธรรม ธรรมโลกียะไง ธรรมว่าเราประพฤติธรรม 
ประพฤติธรรมเพื่อท่ีจะใหเ้ห็นธรรมใช่ไหม ประพฤติธรรมเพื่อใหเ้ห็นธรรม ประพฤติธรรม
เพื่อใหห้มดไปเหรอ ใหห้มดไป ใหโ้ล่งไป ใหว้่างไป วา่งไปแบบญาณเหรอ ญาณความรู้ของโลก
ไง ความหมายของโลก ความเห็นของโลกมนัเป็นอยา่งนั้น 

พิจารณานาม พิจารณารูป นามรูป จนผา่นนะ ผา่นเห็น ผา่นเห็นเห็นอะไร ผา่นกาย กาย
อะไร ผา่นดว้ยวิธีอะไร น่ีมนัเป็นมรรคไม่เป็นมรรค ถา้มนัเป็นมรรคมนัก็เป็นศีลธรรมเท่านั้น เป็น
ศีลเป็นธรรม เป็นใหเ้ห็นความงามคุณดี เป็นการยบัย ั้งใจใหใ้จน้ีอยูใ่นแนวทางของชาวพุทธ อยูใ่น
หลกัของธรรมและวินยั หลกัของธรรมและวินยัน้ีเป็นสมมุติใช่ไหม พระพุทธเจา้บญัญติัทบั
สมมุติไว ้มนัก็เป็นสมมุติบญัญติัใช่ไหม เราก็ศึกษาสมมุติบญัญติั 

นกักฎหมาย เราไปเถียงนกักฎหมายไม่ไดห้รอก นกักฎหมายจะรู้กฎหมายไปหมดเลย รู้
กฎหมายแลว้ท าอะไรตามกฎหมาย เห็นไหม ห่วง การท าอะไรก็ตอ้งระวงัตวัว่ามนัจะผดิกฎหมาย 
ผดิกฎ ผดิระเบียบ แลว้ท าอะไรตอ้งระวงัดว้ย อยูใ่นกรอบ 

น่ีก็เหมือนกนั จิต ๑ นามรูป จิต ๒ จิต ดวงจิต ๘ ดวง จิต ๑๒ ดวง คูไ้ป เหยยีดไป เห็นไป 
ดูไป...นกักฎหมายตอ้งศึกษาก่อน ตอ้งเรียนใหอ้ภิธรรมใหท่้องใหไ้ดทุ้กค า ถา้ผูใ้ดไม่รู้อภิธรรมผู ้
นั้นปฏิบติัไม่ได ้ ตอ้งรู้อภิธรรมก่อน พอรู้อภิธรรมแลว้ จิตดวงท่ี ๑ จิตดวงท่ี ๒ จิต ๖๐ ดวง ๘๐ 
ดวงว่ากนัไป 

จิตเกิดหน่ึงเดียว อารมณ์ต่างๆ หน่ึงเดียว แลว้มนัเร็วมาก มนักพ็กัไป เราถึงตอ้งท าสมถกร
รมฐานเขา้มาใหจิ้ตหน่ึงเดียวน้ีสืบต่อไง จิตหน่ึงเดียวสืบต่อ สืบต่อจนเป็นฐาน ฐานท่ีมัน่ควรแก่
การงาน ควรแก่การงานแลว้น่ีเป็นโลกียะ เห็นไหม เป็นโลกียะ...ยกข้ึนสิ ยกข้ึนเป็นโลกุตตระ 
เห็นไหม ท าไมมีบุคคล ๘ จ าพวกล่ะ บุคคล ๘ จ าพวก ตั้งแต่ ๑ ๒ ๓ ข้ึนไปถึง ๘ จ าพวก ถึงหมด
เพราะอะไร มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ หลุดออกไป 
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น่ีไม่อยา่งนั้นน่ะสิ เร่ิมตั้งแต่โลกียะ เห็นไหม ก าหนดเขา้ไป นกักฎหมายท าตามกฎหมาย 
กฎหมายครอบกฎหมาย กฎหมายก็ไม่สามารถ นกักฎหมายก็อยูใ่ตพ้ญามารเหมือนกนั นกั
กฎหมายรู้หมดเขา้ใจหมดในเร่ืองของกฎหมาย เอาตวัรอดจากการจองจ า เอาตวัรอดจากกฎ จาก
ระเบียบ จากโทษต่างๆ ไดน้ะ นกักฎหมายน่ีเอาตวัรอดไดห้มดเลย 

น่ีเหมือนกนัปฏิบติัไป ก าหนดมา เล่าเรียนมา จ ามา จ  ากฎหมายมา จ าอภิธรรมมา ไล่ไป ไล่
ใจไป ใหห้ลบจากกิเลส กิเลส พญามารจะเกิด หลบ เบ่ียงไง เบ่ียงใหใ้จน้ีพน้ออกไป...ว่ามี
ความสุขไง ไม่ใหทุ้กขน์ั้นอยูท่ี่ใจได ้ เบ่ียงเอา เบ่ียงหลบไป หลบไป แลว้มนัไดผ้ลอะไรล่ะ ถา้
ไดผ้ลในการประพฤติปฏิบติัเพื่อสะสมบารมีไป ชาติต่อๆไป เออ! อนัน้ีเห็นดว้ย 

แต่ความเห็นธรรมตามความเป็นจริง เห็นธรรมตามความเป็นจริงมนัตอ้งเห็นตั้งแต่เร่ิมตน้
จิตน้ีสงบเขา้ไป จิตน้ีสงบเขา้ไป จิตน้ีเป็นสัมมาสมาธิ ตวัท่ีเป็นสัมมาสมาธิน่ี มนัตดัจากรูป รส 
กล่ิน เสียง จากบ่วงของมาร บ่วงของมาร พวงดอกไมแ้ห่งมาร รูป รส กล่ิน เสียง ภายนอกก็คือกาย
ภายนอกนัน่ไง แต่กายในของเรามนัตอ้งเห็นตามความเป็นจริงมนัถึงมาได ้เห็นไหม 

ถา้เป็นการก าหนดไปอยา่งนั้นน่ะ ก าหนดไปพร้อมกบัว่า นกักฎหมายไง ใหน้กักฎหมาย
วิเคราะห์วิจารณ์กฎหมายแลว้ตามไป จิตเหมือนกนั ภาวนาไปกบันกักฎหมาย พร้อมกบันกั
กฎหมายไง ว่าเป็นการศึกษา ผูท่ี้ไม่ไดศึ้กษาอภิธรรมจะปฏิบติัไม่ได ้ ผูท่ี้ไม่ศึกษาอภิธรรม เห็น
ไหม แต่หลวงปู่ ฝ้ันบอกไวไ้ง ศึกษาแลว้น่ะ เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ท าไมไม่ใช่ปริยติั ผา่น
เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ถา้ทะลุเขา้ไป พน้ออกไปไดน้ัน่น่ะ ถา้ไม่ศึกษาปฏิบติัไม่ได ้ ตอ้ง
ศึกษา ตอ้งรู้จริง 

ถา้รู้จริงมาวางไว ้ รู้จริงแลว้วางไว ้ ยกข้ึนปฏิบติั ปฏิบติัตอ้งใหอ้อกไปตามความเป็นจริง 
ไม่ใช่ออกไปตามกฎหมายไง เดินไปตามแง่ของกฎหมาย กฎหมายวางไวต้อ้งหลบเล่ียงกฎหมาย
ใหเ้อาตวัรอดใหไ้ด ้ น่ีมนัท าไดเ้พราะจิต จิตไง ความคิดจินตนาการเป็นไดห้มด ผา่นกายเห็นผา่น 
ผา่นเห็นนะ มนัจะเห็นรูปร่างแปลกๆ เห็นนิมิต ความเห็นใครๆ ก็เห็นได ้ จิตสงบข้ึนไป นิมิตน่ี
เกิดข้ึนร้อยแปด จินตนาการไดห้มดเลย ไปไดห้มด แลว้ลึกลบัมาก มีความสุขมาก เห็นไหม เบ่ียง
ไป มีแง่กฎหมายใหเ้กาะไป เบ่ียงไป ลอยไป ลอยออกไป 

นัน่น่ะว่าเป็นความจริง อนันั้นก็ว่าง ว่างหมด จิตน่ีว่างพน้จากกาม...พน้ พน้เพราะอยูใ่น
สมาธิ พน้ ความวา่ง ออกมาก็เป็นอีก ถา้ออกมาแลว้ก็ยงักดไว ้เพราะว่าจิตตั้งมัน่ไง จิตตั้งมัน่เพราะ
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เราก าหนดพุทโธเขา้ไป พุทโธเขา้ไป หรือเขาก าหนดใหไ้ปตามของเขานั้นล่ะมนัจะว่าง มนัจะว่าง
ได ้ ว่างดว้ยความว่า ทุกส่ิงทุกอยา่งนั้นปัดเขา้ไปอยูใ่ตพ้รมหมด ไม่ไดท้  าลาย ไม่ไดช้ะลา้งอะไร
เลย เพราะมนัไม่ใช่มรรคอริยสัจจงัไง เป็นมรรคก็มรรคหยาบๆ ไม่ยกข้ึนโลกตุตระไง มนัเป็นโลกี
ยะอยูต่ลอดไป 

อนันั้นก็แนวทางปฏิบติัหน่ึง ยงัมีแนวทางอยา่งเซน เห็นไหม สัมโภคกาย ธรรมกาย นิร
มานกาย กาย ๓ เห็นไหม การปฏิบติัแบบเซน 

“ธรรมและวินยัจะเป็นศาสดาของเธอ” 

แต่น่ีธรรม ไม่เอาวินยัไง ไม่เอากรอบ เอาแต่ธรรม เห็นไหม ว่างหมด ทุกอยา่งเป็นว่าง
หมด ทุกข ์ เขา้ถึงธรรมไดห้มด จิตหน่ึงอยูใ่นสัตว ์ จิตหน่ึงอยูใ่นมด จิตหน่ึงอยูใ่นเรา จิตหน่ึงอยู่
หมด จิตหน่ึงอยูใ่นสรรพส่ิง 

ถา้เป็นรุ่นปฏิบติัรุ่นแรกมาไดอ้ยู ่ เพราะมรรคอริยสัจจงั มรรคสามารถท าใหด้  าเนินเขา้ถึง
ไดน้ะ แต่พอปฏิบติัมาน่ีใหว้่าง ใหว้่าง ความว่าใหว้่างมนัใหว้่างในแนวทางไหนล่ะ ใหป้ล่อยวาง 
ใหว้่าง ไม่ใหเ้ป็นข้ีขา้ของสรรพส่ิงทั้งหลาย สรรพส่ิงทั้งหลายมีอยู ่ ธรรมมีอยูท่ ัว่ไป...จริงอยูมี่อยู่
ทัว่ไป แต่เขา้ไดอ้ยา่งไร 

ถา้พดูถึงเราจะตามปฏิบติัแบบเซน เห็นดว้ยนะ เราเห็นดว้ยกบัการปฏิบติัแบบเซน เพราะ
มนัเป็นธรรมเขา้ถึงธรรมแต่ในรุ่นแรกๆ...รุ่นหลงัๆ วิเคราะห์เขา้ไปแลว้วิเคราะห์เขา้ไปไม่ถึงไง 
เซนน้ีเป็นธรรมจบัธรรม เอาธรรมเขา้ไป ไม่เอาวินยัไง ไม่เอาวินยัถึงไดเ้ละมาอยา่งน้ีไง ปล่อยมา 
เอาแต่ธรรมเขา้ไป อาจริยวาทเหมือนกนั เช่ือตามครูบาอาจารยเ์ขา้ไปไง เช่ือตามครูบาอาจารยเ์ขา้
ไป ครูบาอาจารยส์อนอยา่งไรท าอยา่งนั้น แลว้ปล่อยมา เอาเป็นธรรมจบัธรรม 

แต่เขาลืมไปไง ในพระไตรปิฎก เพราะว่าเซนน้ีเอาพระกสัสปะเป็นเจา้เป็นตน้สาย พระกสั
สปะอยูก่บัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ “กสัสปะเอย เธอก็อาย ุ๘๐ เท่าเรา ท าไมไม่ยอมรับกิจ
นิมนตบ์า้ง” ใชค้หบดีจีวรไง พระกสัสปะถือธุดงค ์ ๑๓ ทุกขอ้ เป็นเอตทคัคะในธุดงค ์ ในธุดงค
วตัร พระกสัสปะน้ีเป็นผูท่ี้เคร่งครัดมาก น่ีผูท่ี้เคร่งครัดมากอยูใ่นกฎ อยูใ่นธุดงค ์มนัก็อยูเ่หนือศีล 
ศีลในศีลคือธุดงควตัร จนพระพุทธเจา้ขอแลกสังฆาฏิ ผา้สังฆาฏิปะถึง ๗ ชั้น แลว้ไม่เคยไปฉนั
บา้นใคร ไม่เคยรับกิจนิมนตใ์ดๆ ทั้งส้ิน บิณฑบาตตลอด 
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“กสัสปะเอย เธอก็เป็นพระอรหันตเ์หมือนเรา ท าไมเธอเห็นผลประโยชน์อะไรถึงการท า
อยา่งนั้น” 

“ขา้พระพุทธเจา้เห็นแก่อนุชนรุ่นหลงั” 

 อนุชนรุ่นหลงั รุ่นสุดทา้ยต่อไป รุ่นหลงัน่ีจะไดเ้อาพระกสัสปะน้ีเป็นแบบ เป็นอยา่ง เป็น
เคร่ืองด าเนินว่าธุดงควตัรพระกสัสปะยดึถือมาแลว้ แมแ้ต่เป็นพระอรหนัตแ์ลว้ก็อยูใ่นกรอบของ
ธุดงควตัรอยู ่ ขนาดพระพุทธเจา้ทรงแลกผา้นะ เปล่ียนผา้ใหเ้ลย นั้นน่ะ พระกสัสปะอยูใ่นกรอบ
ในเขต 

แต่ท าไมว่าไม่รักษาธรรมและวินยัล่ะ เอาธรรมลว้นๆ ไง น่ีถา้ยกข้ึนไปตน้สาย วา่เอาตน้
สายก็ตอ้งเอาใหค้รบสิ ว่าตน้สายคือพระกสัสปะเป็นตน้สายของฝ่ายเซน พระกสัสปะแน่ 
พระกสัสปะเยีย่ม ยอดเยีย่ม เพราะพระพทุธเจา้ยงัเคารพ พระพุทธเจา้ยงัยอมรับ เปล่ียนผา้ไตร 
เปล่ียนผา้สังฆาฏิให ้ น่ีเคร่งครัดขนาดนั้นอยูใ่นธรรมและวินยั อยูใ่นวินยัดว้ยอยูใ่นธรรมดว้ย 
เพราะอยูใ่นธรรมและอยูใ่นวินยั การอยูใ่นธรรมและวินยั มนัมีหยาบกบัละเอียด วินยัมนัครอบได้
แต่ร่างกาย วินยัน่ีครอบไดแ้ต่ร่างกาย ร่างกายน้ีท าความผดิเป็นอาบติั 

แต่ธรรมในหวัใจนัน่น่ะ ธรรมในหวัใจท่ีจะประพฤติปฏิบติัเขา้ไปหา อนันั้นถา้มีวนิยั 
ขนาดเขม้แขง็ขนาดนั้นตอ้งเขา้ถึงได ้แต่ในรุ่นหลงัมา หลงัมา หลงัมาน่ีไง...วา่ง ว่างหมด สุญญตา 
ทุกอยา่งเป็นความว่าง เราอยูเ่ฉยๆ นอนหลบัมนัก็ว่าง ไม่ตอ้งท าอะไรมนัก็ว่าง แต่ใจมนัว่างไหม
ล่ะ เวลาใจมนัว่างมนัก็ว่าง ถา้ใจวา่งนะ สมาธิมนัก็ว่าง แต่ความวา่งอนันั้นมนัว่างก่อน มนัว่างแลว้
เราไปว่าว่างน้ีเป็นผลไง 

มรรคอริยสัจจงั เห็นไหม สัมมาสมาธิอยูท่ี่ไหน สัมมาสมาธิไง แลว้งานชอบ ชอบในอะไร 
ชอบก าจดักิเลส หรือว่าชอบว่างใหพ้ญามารมนัหวัเราะเอา...น่ีมนัเป็นการเขา้ถึง ความว่างอนั
นั้นน่ะมนัก็ว่าแสงสว่างคืออวิชชา ความว่างไง ถา้เขา้ไปถึงว่าง แสงสว่างใจมนัสงบข้ึนไปมนัเจอ
แสงสว่างข้ึนภายในใจของมนั มนัก็เป็นความว่าง แต่ความว่าง ในว่างในว่างน่ะ มนัตอ้งอาศยั
ความว่างใช่ไหม พออาศยัความวา่ง มนัถึงว่าเราถึงมีพื้นท่ีเร่ิมจะยกข้ึนวิปัสสนา ถา้ไม่อาศยัความ
ว่างในหวัใจ คือใจยงัคิดในโลกียะอยู ่ยงัฟุ้งซ่านอยู ่เราจะยกข้ึนวิปัสสนาไดอ้ยา่งไร 
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...มนัตอ้งตรึกใหเ้ป็นโศลก ใหเ้ป็นความคิดไง ใหเ้ป็นปัญญาอบรมสมาธิ ใหเ้ป็นปัญญา
อบรมสมาธิใช่ไหม ใหดู้ธรรมชาติ สรรพส่ิงน้ีเป็นธรรมชาติ เพ่งพินิจธรรมชาติทั้งหมด ธรรมชาติ
น้ีมนัแปรปรวนไป ธรรมชาติน้ีมนัเป็นสมมุติ เห็นไหม ลมพดัไปพดัมามนัเป็นกฎตายตวัว่าความ
ร้อนผา่นมาอากาศลอยข้ึน ลมจะพดัมนัเขา้มาแทนท่ีอากาศเขา้มาเป็นลม น่ีคือธรรมชาติ ธรรมชาติ 
เห็นไหม 

ธรรมตามความเป็นจริง ธรรมมนัเหนือธรรมชาติไง ธรรมคือผูท่ี้ไปรู้ว่าลมพดั รู้ทฤษฎีของ
ลมพดัใช่ไหม อากาศร้อนลอยตวัข้ึน อากาศขา้งล่างเล่ือนตวัมา อนัน้ีคือลมใช่ไหม น่ีคือกฎของ
ธรรมชาติ แลว้ธรรมชาติมนัเป็นอะไร ลมมนัมีความว่างในตวัมนัเองไหม มนัรู้ไหม ใครรู้วา่ลม 
เรารู้ใช่ไหม 

เห็นไหม ธรรมท่ีจะเกิดข้ึนจากธรรมชาติไง สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งหลายตอ้งแปร
สภาพไปทั้งหมด ความรู้น้ีก็แปรสภาพไปทั้งหมด ความเห็นก็แปรสภาพไปทั้งหมด ความรู้น่ีไง รู้
ดว้ยอะไร? รู้ดว้ยญาณ ญาณอะไร? ญาณในกะปิน ้าปลาเหรอ ญาณของลิ้นไง ความรู้ของลิ้นรู้รส
เคม็รสหวาน เห็นไหม ญาณในน ้าตาล ญาณในน ้าปลา รู้รสเคม็รสหวาน พระพุทธเจา้สอนอยา่ง
นั้นเหรอ 

จิตความสงบไง จกฺขุ อุทปาทิ ญาณ  อุทปาทิ ปญฺญา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุท
ปาทิ ความว่างอนัน้ีเกิดเยีย่ม จกฺขุ อุทปาทิ ดวงตาของธรรมเกิดแลว้ ดวงตาไง พอจิตน้ีว่าง ความ
ก าหนดพุทโธ พุทโธ เขา้ไป เห็นไหม ก าหนดพุทโธ พุทโธ เราก าหนดพุทโธ พุทโธ หลวงปู่ มัน่
เป็นผูท่ี้ว่าขุดคน้ข้ึนมา หลวงปู่ มัน่เอาออกมาจากธรรมวินยัไง ธรรมวินยัท่ีองค์สมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้วางไวแ้ลว้นะ 

ธรรมวินยัขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้อยูใ่นพระไตรปิฎก แต่ผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั
จะใหต้รงตามความเป็นจริงไง “ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม” ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่
ธรรม ไม่ใช่ผูใ้ดปฏิบติัธรรม เอาธรรมะของพระพุทธเจา้น้ีมาตีเขา้ความเห็นของตวัเองไง ผูท่ี้
ปฏิบติัอยา่งนั้นมนัเป็นการคาดหมายใช่ไหม เขา้ใจว่า ความเห็นของเราเป็นเหมือนกบัใน
พระไตรปิฎก เห็นไหม ก็เอาความหมายของธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจา้มายก
ความเห็นของตนใหถู้กตอ้ง 
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แต่องคห์ลวงปู่ มัน่ ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม เห็นไหม สมควรแก่ธรรม จิตสงบ
แลว้ยกข้ึนวิปัสสนา จิตน้ีสงบ ก่อนจะจิตสงบน่ีเป็นโลกียชนทั้งนั้น แต่พยายามจะออก แสวงหา
ทางออก ใหเ้ขา้ถึงธรรมแทข้ององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เป็นผูท่ี้ใฝ่ธรรม เป็นผูท่ี้เห็นโทษ
ของการเกิดและการตายแบบเจา้ชายสิทธตัถะท่ีออกมาจากราชวงัมาเห็นการเกิด การแก่ การเจบ็ 
การตาย แลว้เศร้าสลดใจวา่ มนัตอ้งมีฝ่ายตรงขา้มว่าไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจบ็ ไม่ตาย จนอุตส่าห์
พยายาม ๖ ปี คน้ควา้อยูน่ะ จนเห็นออกมาอาสวกัขยญาณช าระกิเลสไดจ้ริงตามในนั้น หวัใจน่ี
หมด วมุิตติสุขเสวยอยูเ่ตม็ท่ีเลย แลว้วางธรรมไวไ้ง 

“อานนท ์ อยา่ถามใหช้า้ไปเลย ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรมอยู ่ พระอรหนัตจ์ะไม่ส้ิน
จากโลกเลย” 

ไม่มีกาล ไม่มีเวลา พน้จาก ๕,๐๐๐ ปีไป พระศรีอริยเมตไตรยก็ยงัมาตรัสรู้เป็นองคต่์อไป 
เห็นไหม ธรรมถึงไดไ้ม่มีกาล ไม่มีเวลา 

แต่เราจะเรียนลดักนั จะหาทางเขา้ใหม้นัถึงไดเ้ร็วไง เช่ือในการประพฤติปฏิบติัในแนวทาง
ต่างๆ แต่ไม่เช่ือในธรรมและวินยัขององค์สมเดจ็พระสัมมาสมพุทธเจา้ แลว้ปฏิบติัไปไม่สมควร
แก่ธรรมก็วา่จะเป็นการสมควรแก่ธรรมไง สมควรแก่ธรรมเพราะอยากจะใหค้วามเห็นของตวันั้น
ถูกตอ้งไง 

ความเห็น ความจริง ต่างกนัไหม ความจริงท่ีมนัตอ้งเกิดข้ึนจริงจากหวัใจของเรา หวัใจเป็น
ผูส้ัมผสัธรรม เห็นไหม มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา ใจน้ีถึงก่อน ใจน้ีทุกขก่์อน ใจน้ีเกิดก่อน ใจน้ี
ปฏิสนธิในครรภข์องมารดาถึงไดอ้อกมาเป็นมนุษยน์ัง่อยู่น่ีไง แลว้ยงัออกมาเป็นนกับวช ออกมา
เป็นผูป้ระพฤติปฏิบติั มนัตอ้งปฏิบติัใหเ้ขา้ถึงแก่นธรรมสิ แก่นธรรมท่ีองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้วางไว ้แลว้หลวงปู่ มัน่เป็นผูน้ าเป็นองคแ์รก เพราะว่ามนัเป็นแผนท่ีด าเนิน ใครอ่านแผน่ท่ี
มนัตอ้งศึกษาก่อนว่าเรามีภมิูขนาดไหนท่ีจะอ่านพิกดัออกก่อน 

เห็นไหม อ่านแผนท่ีก็แสนยาก เพราะแผนท่ีน่ี กบัความจริง ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ...ปริยติั 
เห็นไหม อ่านก็ยงัอ่านไม่รู้เร่ือง แผนท่ียงัอ่านไม่ออก แลว้พิกดัจะเอามาจากไหน 
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องคห์ลวงปู่ มัน่ทุ่มทั้งชีวิต สร้างสมบารมีมาก่อนแลว้ แลว้ยงัมาทุ่มทั้งชีวิตประพฤติปฏิบติั
หลุดพน้ออกไป เผาแลว้กลายเป็นพระธาตุ ประกนัดว้ยความถูกตอ้ง นัน่น่ะ ประกนัดว้ยความ
ถูกตอ้งบอกว่าตอ้งท าใหจิ้ตสงบ 

ถา้การท าจิตใหส้งบน้ีมนัก็มี ๒ แนวทาง เป็นปัญญาอบรมสมาธิหมายถึงว่า ผูท่ี้ก าหนด
พุทโธๆ เขา้ไปแลว้มนัเป็นไปไม่ได ้ บางทีคนก าหนดพุทโธหรือค าบริกรรมเขา้ไปใหจิ้ตน้ีเป็น
ความสงบ ท าไดก้็มี ท  าไม่ไดก้็มี การท าไม่ไดน่ี้ท าไม่ไดแ้ลว้มนัไม่ใช่แนวทางของตวัไง มนัไม่ใช่
แนวทางของตวั ถึงตอ้งใชก้ารพิจารณาแบบเซนเขา 

น่ีธรรมน าธรรม แต่มนัตอ้งมีวินยัดว้ย ตอ้งใหธ้รรมแลว้เขา้ถึงวินยัดว้ย วินยัคือครอบ
ควบคุมไวไ้ง ไม่ใช่ว่าท าแลว้พิจารณาไปจนเตลิดเปิดเปิง เตลิดเปิดเปิงไปคือว่าพยายามคาดหมาย 
คาดหมายใหว้่าง ว่าง วา่ง ว่าง มนัเป็นการคาดการหมาย มนัไม่ใช่เป็นตามความเป็นจริง 

“สุภทัทะ เธออยา่ถามใหช้า้ไปเลย ในเม่ือมรรคอริยสัจจงัน้ีมนัไม่รวมตวั ธรรมจกัรไม่
เคล่ือนไป มนัจะช าระกิเลสตรงไหน” สุภทัทะน้ีไม่ใช่คนไม่มีปัญญานะ เป็นนกัปราชญด์ว้ย เป็น
เจา้ลทัธิดว้ย เป็นคนท่ีถือตวัมากดว้ย แต่ก็เอาตวัไม่รอด เห็นไหม วนัน้ีวนัสุดทา้ยถา้ไม่ถาม
พระพุทธเจา้ วนัน้ีก็จะหมดโอกาสแลว้ ถึงไดย้อมละทิฏฐิเขา้มาถามองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธ
เจา้ว่า “ลทัธิศาสนาต่างๆ เขาสอน สอนว่าของเขาน้ีมีมรรคมีผล แลว้มีผลหมดเหมือนกนั”  

พระพุทธเจา้บอกว่า “ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล” 

แต่น่ีเราเป็นชาวพุทธ มรรคทั้งนั้น แต่มรรคโลกียะหรือมรรคโลกุตตระล่ะ มรรคโลกียะก็
การประพฤติปฏิบติัแบบโลกๆ น่ีไง ศีลธรรมจริยธรรมมนัก็เป็นความถูกตอ้ง เป็นความดีงาม 
ประพฤติปฏิบติัธรรมเพื่อจะใหเ้กิดใหต้ายอีกหรือ ในเม่ือเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาท่ีประเสริฐ
เลอเลิศเยีย่มยอดท่ีสามารถช าระกิเลสไดจ้ริงตามความเป็นจริง ท าไมเราไม่ช าระกิเลสไม่ใหผ้า่น
พน้ไปล่ะ เราจะไปกา้วเดิน เราปฏิบติัธรรมเพื่อจะเอาบุญกุศลเหรอ 

ปฏิบติัธรรมมนัจะขา้มพน้จากบุญกุศลนะ ขา้มพน้สิ บุญกุศลน้ีท าใหเ้ราเกิดมาพบใน
พระพุทธศาสนา บุญกุศลน้ีท าใหเ้ราไดม้าประพฤติปฏิบติั บุญกุศล เห็นไหม บุญกุศล บุญน้ีเรา
ขา้มพน้จากบุญและบาปไป เราจะยกข้ึนใหข้า้มพน้จากบุญและบาป เราก็ตอ้งว่า ถา้เราจะประพฤติ
ปฏิบติั เราก็ตอ้งว่าเราตอ้งเช่ือธรรมและวินยั แลว้ธรรมและวินยัเราศึกษาไดด้ว้ยภมิูปัญญาของเรา
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ไม่ทนั เราก็ตอ้งเช่ือหลวงปู่ มัน่ เช่ือครูบาอาจารยท่ี์เป็นผูช้  าระกิเลสไดต้ามความเป็นจริงแลว้ เห็น
ไหม น่ีถึงว่าบุคคล ๘ จ าพวก 

การจะยกข้ึนเป็นโสดาปัตติมรรค เป็นจ าพวกท่ี ๑ ตอ้งอาศยัใหจิ้ตน้ีสงบก่อน 

บ่วงของมาร บ่วงของมารน่ีท าใหจิ้ตน้ีฟุ้งซ่านออกไป ฟุ้งซ่านออกไปมนัสงบบา้งชัว่คราว 
ความฟุ้งซ่านออกไป การประพฤติปฏิบติัก็จะเอา ๒ ต่อ ๓ ต่อ เห็นไหม จะเอาง่ายๆ จะเอาให้
เป็นไปไง 

การเกิดและการตายน้ีมนัสะสมหวัใจแก่นของกิเลส แก่นของกิเลสน้ีใครจะไปท าลายมนั
ง่ายๆ เป็นไปไดอ้ยา่งไร แก่นของกิเลสนะ กิเลสน้ีเหนียวแน่นท่ีสุด ไม่มีแก่นใดๆ เลย ไม่มีความ
แน่นหนาของส่ิงใดท่ีว่ามนัสะสมแลว้มนัเกาะติดกบัส่ิงนั้นโดยท่ีว่าท าลายไดย้ากเท่ากิเลส แมจ้ะ
เป็นเหลก็เป็นไหลเป็นอะไรท่ีเขาท ากนั เขาก็แกไ้ขได ้มนัมีเทคโนโลยท่ีีเอาออกได ้ 

แต่หวัใจพร้อมกบัท่ีว่าเป็นเน้ือเดียวกบักิเลสน่ี มนัเป็นเน้ือเดียวกนั เพราะมนัเกิดมา
ดว้ยกนัน่ะ บุญกุศลก็สะสมลงไปท่ีใจ อกศุลก็สะสมลงไปท่ีใจ ส่ิงท่ีสะสมนั้นไป เห็นไหม จกฺขุ 
อุทปาทิ ดวงตาของธรรมเปิด ดวงตาของธรรมเปิด นัน่ความเห็นอนัน้ีต่างหาก ตอ้งเป็นความเห็น
อนัน้ี ไม่ใช่ความเห็นของโลกียะไง มรรคของศีลธรรมจริยธรรม น่ีความเห็นของเรา ความเห็น
ของเรา เราเขา้ขา้งตวัเองตลอด ความเห็นของเรา เราเห็นว่าว่าง เราเห็นว่าหลุดพน้ไง เราเห็น เห็น
ไหม มนัไม่ใช่ จกฺขุ อุทปาทิ 

ดวงตาของธรรม จกฺขุไง เปิดดวงตาของธรรมเห็น เห็นในอริยสัจ ทุกขน้ี์ควรก าหนด 
สมุทยัควรละ นิโรธเกิดข้ึนดว้ยมรรคอริยสจัจงั น่ีดวงตาของธรรมเห็นอริยสัจ เห็นทุกขก่์อน เห็น
ทุกขเ์ห็นอยา่งไร เห็นกาย เวทนา จิต ธรรม เพราะกาย เวทนา จิต ธรรมน้ี กบักายกบัใจมนัยดึมัน่
ถือมัน่กนัอยูไ่ง เพราะมีกาย มีเวทนา มีจิต มีธรรม มนัยดึมัน่มนัถึงความคิดพุ่งออกไปรับรู้ส่ิงต่างๆ 
ของโลก เห็นไหม 

เราแบกไวท้ั้งหมดอยา่งน้ี ทั้งโทมนสั ทั้งโสมนสั เห็นไหม ทั้งทุกขใ์นกาย ทั้งทุกขใ์นใจ 
ทั้งการติด ตณัหาความทะยานอยากทุกอยา่งอยูท่ี่ใจทั้งหมด มนัติดอยูท่ี่ใจ ใจน้ีมนัติดอยู ่ แลว้จะ
เอาอะไรไปช าระลา้งมนั ความเห็นก็คือความเห็น ถา้เห็นออกไปก็ใจน้ีพาเห็น มารพาเห็น มารอยู่
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ขา้งหลงั มารอยูใ่ตค้วามคิด มารพาเห็น มารพารู้ มารพาหลบหลีก วา่ความว่างไง ความว่างเห็น
กาย 

เห็นกายโดย จกฺขุ อุทปาทิ ดวงตาของธรรมเปิด ญาณ  อุทปาทิ...รู้ รู้ในอะไร ญาณน่ะรู้ รู้
อะไร ญาณ  อุทปาทิ ญาณ  ญาณรู้ มนัจะรู้การพน้ทุกขไ์ง รู้ว่าจะพน้จากทุกขเ์พราะเปิดแลว้ญาณรู้ 
ไม่ใช่ญาณลิฟต ์ญาณลิฟตย์กข้ึนอยูใ่นลิฟต ์ลิฟตย์กข้ึนไปเหรอ ไอญ้าณอยา่งนั้นมนัญาณไป 

การเขา้ถึงดว้ยเขา้อยา่งนั้นมนัเขา้ไดอ้ยา่งไร? เขา้อยา่งว่าน้ีมนัเขา้แบบสมมุติไง เขา้ถึง
ธรรมกาย เขา้ถึงกายใน เขา้ถึง เขา้ถึง...เอาอะไรไปเขา้ ถา้ไม่เอาปัญญาเขา้ จกฺขุ อุทปาทิ ญาณ  อุท
ปาทิ ปญฺญา อุทปาทิ เห็นไหม 

มีญาณเกิดข้ึนถึงมีปัญญา ปัญญาเกิดข้ึน ปัญญาใคร่ครวญสิ พอจิตมนัยกข้ึนเห็นกาย 
เวทนา จิต ธรรม กายกบัใจ เห็นใจน่ี ใจน้ีเป็นขนัธ์ เพราะขนัธ์น้ีมนัคลุมใจอยู ่ถา้เห็นกาย กายก็คือ
อวยัวะต่างๆ หรือว่ากะโหลกหรือว่าส่ิงใดในอวยัวะ ๓๒ ของเราน่ี แต่มนัเห็นดว้ยตาใน จกฺขุ อุท
ปาทิเปิดข้ึนจะเห็นกาย ถา้จกฺขุไม่เปิดข้ึน ตาธรรมไม่เกิดข้ึน ไม่เห็นกายดว้ยตาธรรม มนัเห็นดว้ย 
สมมุติไง ถา้เห็นดว้ยสมมุติมนัเป็นโลกียะกบัโลกุตตระ 

ถา้เป็นโลกุตตระ โลกุตตระตอ้ง จกฺขุ อุทปาทิ ญาณ  รู้ จกฺข ุ คือว่าเห็นกาย รู้กาย รู้แลว้ 
ญาณเกิดข้ึน ญาณรู้วา่ อ๋อ! น่ีกาย กายน้ีเป็นกายในอยา่งน้ีเอง เขาว่ากายๆ อ๋อ!...ไอก้ายขา้งนอก
ใครๆ ก็เห็น เกิดมามนัก็เห็น เพราะเราตากคื็อตาเรา มนักม้ลงมนัก็เห็นตวัแลว้ จกฺขุ อุทปาทิ เห็น
ไหม น่ีตาในถึงจะเปิดเห็นกาย น่ีรู้ ปัญญาไง ปญฺญา อุทปาทิ เพราะมนัเห็นแลว้มนัรู้แลว้ ปัญญา
ตอ้งใคร่ครวญสิ มนัเป็นเราหรือ ถา้เป็นเราท าไมเราบงัคบัไม่ได.้..แปรสภาพทนัที แปรสภาพทนัที 
เพราะอยูข่า้งใน น่ี จกฺขุ อุทปาทิ พื้นท่ีของใจ ภวาสวะพื้นท่ีของใจเปิด เปิดใหมี้การต่อสู้ น่ีมรรค
มนัจะเกิดตรงนั้น ความละเอียดอ่อนของภายใน มรรคขา้งใน โลกุตตรมรรค ไม่ใช่โลกียะ มนัโล
กุตตรมรรคไง มรรคของโลกุตตระจะพน้จากโลก มรรคอนัน้ีจะท าใหพ้น้จากโลก 

มรรคอริยสัจจงั ความเห็นชอบ ความด าริชอบ งานชอบ เพียรชอบ สมาธิชอบ สมาธิชอบ 
น่ี ปัญญาเกิด ปัญญาก็ตอ้งใคร่ครวญตามความเป็นจริงสิ ใคร่ครวญตามความเป็นจริง ปัญญา
ใคร่ครวญตามความเป็นจริง 
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วิชชาเกิดข้ึน อวิชชามนัคลุมอยูใ่ช่ไหม อวิชชาคือความไม่รู้ มนัหลง มนัหลงอยู ่ จกฺข ุ อุท
ปาทิ เปิดแลว้ก็จริงอยู ่เห็นไหม ดวงตาเกิดข้ึน ญาณเกิดข้ึน รู้ รู้ในกาย เห็นกายรู้กาย ปัญญาเกิดข้ึน 
ปัญญาใคร่ครวญ ใคร่ครวญเห็นตามความเป็นจริงไง จนเห็นตามความเป็นจริง เห็นไหม มนัเกิดๆ 
ดบัๆ มนัไม่ใช่เรา จิตกบักายมนัไม่ใช่อนัเดียวกนั มนัแยกออกจากกนั แต่มนัอาศยักนัอยู ่

มนัเกิดมาเพราะภวาสวะ เราเกิดมา ภวาสวะ เห็นไหม ภพมนัเกิดข้ึน อวิชชามนัเขา้กนัได้
อยู ่ เพราะภวาสวะ อวิชชาสวะเขา้กนัได ้ การเกิดของเรา กายกบัใจเกิดข้ึนมา ปฏิสนธิข้ึนมา มนั
เป็นภพของมนุษยไ์ง มนัถึงมีกายกบัใจ ใจเกิดข้ึนอยูใ่นครรภข์องมารดา เกิดมาเป็นมนุษยเ์ป็นเรา 
กายกบัใจถึงว่าเป็นเน้ือเดียวกนั เหมือนกบัเป็นอนัเดียวกนั อวิชชามนัผกูมดัมาดว้ยพร้อมกนั  

ความเห็นของเราก็ว่าเรา สมบติัทุกอยา่งเกิดข้ึนกว็่าเป็นของเรา ทุกอยา่งเป็นเรา เรามีหมด 
เรามีสิทธิในการเป็นมนุษย ์เรามีสิทธิในแง่กฎหมาย เรามีสิทธิในสวสัดิการ เรามีสิทธิทุกอยา่ง เรา 
เรา เพราะมีเรา เราตายไปสิทธิมนัอยูน่ัน่น่ะ เราไปไหน เพราะมนัเกิดแลว้มนัเป็นเรา มนัยดึว่าเป็น
เรา แต่ถา้ปัญญาเห็นตามความเป็นจริง จิตกบักายมนัแยกออกจากกนัได ้

น่ีวิชชา วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ ถา้วิชชามนัเกิดข้ึนมนัก็ปล่อยสิ พอมนัปล่อย เห็น
ไหม อาโลโก น่ีความวา่ง มนัว่างดว้ยมรรค ว่างดว้ยมรรคภายใน มนัไม่ใช่ว่างวา่ เราก าหนดเขา้ไป
แลว้ว่าง เขา้ไปแลว้วา่ง ว่างดว้ยลิฟต ์ ลิฟตม์นัทะลุข้ึนไปบนฟ้า ทะลุออกไปจากตึกแลว้ใหม้นัว่าง
อยา่งนั้นเหรอ การเขา้แบบนั้นหรือว่าง 

ว่างมนัตอ้งมีเหตุมีผลสิ เหตุผลว่าเรากา้วเดินออกไปตามหลวงปู่ มัน่วางไวไ้ง หลวงปู่ มัน่
สอนมา หลวงปมูัน่บอกมาใหท้  าเขา้กนัมาอยา่งน้ี น่ีมรรคจริงไง บุคคล ๘ จ าพวก น่ีโสดาปัตติ
มรรค บุรุษบุคคลพวกท่ี ๑ บงัเกิดข้ึน น่ีรู้ตามถึงปล่อยว่าง อาโลโก อุทปาทิ ก็เกิดข้ึน “ส่ิงใดส่ิง
หน่ึงเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นตอ้งดบัไปทั้งหมด” ร่างกายเกิดข้ึนมาพร้อมกบัจิตตอ้งตายทั้งหมด 
แต่เด๋ียวน้ีมนัรู้เท่าทนัแลว้มนัหลุดเลย มนัไม่ใช่ว่าเวลาตายถึงจะเห็น มนัหลุดเด๋ียวนั้น มนัดบัเด๋ียว
นั้น มนัขาดเด๋ียวนั้น 

พอมนัขาดเด๋ียวนั้น เห็นไหม น่ีมรรคสามคัคี สามคัคีไป มนัก็ครบรอบสิ จกฺขุ อุทปาทิ 
ญาณ  อุทปาทิ ปญฺญา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ ครบรอบ ครบรอบ ครบรอบ ๓ 
รอบ พระพุทธเจา้ถึงปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหนัต์ 



แนวทางปฏิบติัธรรม ๑๙ 

©2012 www.sa-ngob.com 

“ปัญจวคัคียเ์ราไม่เคยพดูเลย เราไม่เคยพดูเลย ฟัง จงฟัง บดัน้ีกิจ ๑๒ อยา่งน้ีเราท าครบ
หมดแลว้” 

มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ น้ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริงไง 

มนัตอ้งกา้วเดินออกไป จิตน้ีตอ้งกา้วเดินออกไปจากมรรค กา้วเดินข้ึนไปตามความเป็น
จริงถึงจะเห็น น่ีบุคคลท่ี ๑ บุคคลท่ี ๒ พน้ไป ข้ึนไปบุคคลท่ี ๓ คน สกิทาคามิมรรคก็ตอ้งเดิน
มรรคอีก ตอ้งสร้างข้ึนไปอีก เดินมรรคอีก หากาย เวทนา จิต ธรรมอีก มนัเป็นถึง ๘ จ าพวก บุคคล 
๘ จ าพวก 

เกิดจากผูท่ี้ปฏิบติัไง เราคนเดียวน่ีแหละมนัยกวุฒิภาวะของใจ ภมิูของใจมนัยกข้ึนสูงข้ึน
ไปเป็นขั้นเป็นตอนข้ึนไป เห็นไหม น่ีภมิูของใจ ใจยกข้ึนไปๆ จนมนัพน้ออกไป  

ใจ เห็นไหม ขนาดว่าเป็นโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล ก็เป็นภมิูหน่ึง เป็นสกิทาคามิ
มรรคก็เป็นภมิูหน่ึง ภมิูน้ีมนัยกข้ึนได ้ใจน้ีมนัยกข้ึนได ้บุคคล ๘ จ าพวก ไม่ใช่บุคคล ๘ จ าพวก ๘ 
คนมานัง่ดว้ยกนั คนเดียวนัน่แหละแต่อยูต่รงไหน ถา้มนัยงัยกข้ึนไม่ไดม้นัไม่ใช่บุคคลเลย ไม่ใช่
บุคคลใน ๘ จ าพวกน้ี เป็นคนเฉยๆ เป็นคน เป็นนกัปฏิบติัท่ียงัไม่กา้วข้ึน ถา้กา้วข้ึนตอ้งเห็นตรง
นั้นสิ 

เราจะเป็นคนคนไหน ในสังฆคุณ เราพดูถึงบุคคล ๘ จ าพวก เป็นเน้ือนาบุญของโลก เป็นท่ี
พึ่งท่ีอาศยัของเรา ถา้เราเขา้ไปถึงตรงนั้น น่ีสงฆเ์กิดข้ึนในใจ บวชใจไง ใจน้ีเป็นสงฆข้ึ์นมาจากนกั
ปฏิบติั จากท่ีว่าเป็นปุถุชนน่ีแหละยกข้ึนได ้ ยกข้ึนโดยการท่ีว่า เราเกิดในพุทธศาสนา น่ีถึงการ
ประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริง น่ีเดินมรรคมนัเดินอยา่งนั้น บุคคล ๘ จ าพวก เกิดข้ึนจากการเรา
กา้วเดินจากโลกียะก่อน มนัตอ้งมีโลกียะแลว้มนัยกข้ึนเป็นโลกุตตระ  

แต่ถา้เราเดินโลกียะแลว้เราเดินแบบนกักฎหมายไป เราไม่ไดย้กข้ึนโลกุตตระเลย โลกุต
ตระ เห็นไหม จกฺขุ อุทปาทิ...จกฺขุน่ีดวงตาของธรรมเกิดข้ึน ดวงตาของธรรม แลว้มนัจะกา้วเดิน
ไปทะลุออกไปได ้กา้วเดินไปตามความเป็นจริงไง กา้วเดินไปจากการกา้วเดินของใจ ใจน้ีกา้วเดิน
ออกจากฐาน จากเร่ิมตน้ จากการขยบัตวัออกไป เห็นไหม 

จากปุถุชนคนหนาดว้ยกิเลส ปุถุชนคนหนาดว้ยกิเลสนะ แลว้พอช าระกิเลสออกไป บาง
ออกไป บางออกไป บางออกไป วุฒิภาวะของใจก็ยกข้ึน เห็นไหม กายขาดออกไป ใจแยกออกไป 
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เกอ้ๆ เขินๆ นะ สังโยชน์ ๓ ตวัขาดทนัที ในเม่ือ อาโลโก อุทปาทิ ว่างหมด ว่าง ไม่ใช่ว่างแบบ
สมถะ ถา้วา่งแบบสมถะ มนัว่าง ว่าง วา่งนะ ว่างแลว้มนัมีเราอยู ่สักแต่วา่ ลึกขนาดไหนนะ อปัป
นาสมาธิก็เหมือนกนั อปัปนาสมาธิว่างจนถึงฐีติจิตเลย จนสว่างไสว นัน่มนัก็สว่างไสวดว้ยพร้อม
กบัอวิชชาซ่อนอยูใ่ตต้วั 

แต่น้ีวิชชาเกิดข้ึน วิชชาเกิดข้ึนแลว้ อาโลโก อุทปาทิ ตามมา เห็นไหม พอมนัว่างอนัน้ีมนั
ว่างแบบไม่มีอะไรเลย แต่รู้อยู ่ สักแต่วา่รู้ ว่าง มีความสุขมาก ลอยไป ออกมาแลว้จะเดินไปไหน
เหมือนกบัลอย ลอยไป ลอยไป เหมือนไม่ไดก้า้วเดิน ตวัเบาไปหมดเลย เพราะว่ามนัช าระกิเลส
ออกไป สังโยชน์ ๓ ตวั 

เห็นไหม พิจารณาโดยกา้วเดินเป็นบุคคลท่ี ๒ ดว้ยการสร้างมรรคข้ึนมา จกฺข ุ อุทปาทิเกิด
อีก เห็นกาย เห็นเวทนา เห็นจิต เห็นธรรม จกฺขุ อุทปาทิ ญาณ  อุทปาทิ ญาณท่ี ๒ เกิดข้ึน ไม่ใช่
ญาณท่ี ๑ นะ ญาณท่ี ๒ เกิดข้ึน ปญฺญา อุทปาทิ ปัญญาตอ้งใคร่ครวญ ปัญญาใคร่ครวญหรือเปล่า 
วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ โลกน้ีราบเป็นหนา้กลองเลย โลกน้ีราบเป็นหนา้กลอง น่ีภมิูของ
ใจยกข้ึนไป 

จากท่ีว่าสังโยชน์ ๓ ตวัขาดไป เกอ้ๆ เขินๆ นะ คราวน้ีหลุดหมด หลุดออกไปเลย กายกบั
ใจแยกขาดออกจากกนั กายเป็นกาย จิตเป็นจิต จิตน้ีเป็นเอกเทศเลย จิตน้ีไม่มีร่างกายเขา้มาเกาะ
เก่ียวอีกแลว้ จิตน้ีเป็นจิต จิตน้ีอยูล่ว้นๆ เลย โลกน้ีราบเป็นหนา้กลอง ราบไปหมดเพราะอะไร 
เพราะเหมือนกบัตน้ไม ้ ส่ิงท่ีปลูกบนแผน่ดินกบัแผ่นดินคือกายกบัใจมนัจะสลดัออกจากกนั 
แผน่ดินน้ีเป็นแผ่นดินธรรมดา แผน่ดินลว้นๆ ราบเป็นหนา้กลอง ไม่มีส่ิงปลูกสร้างใดๆ ไม่มีตุ่ม 
ไม่มีอะไรอยูบ่นแผ่นดินนั้นเลย ใจมนัสลดัร่างกายออกไป สลดัออกจากกนัโดยอิสรเสรี น่ีบุคคล
จ าพวกท่ี ๔ บุคคลจ าพวกท่ี ๕ ไง 

จิตออกไปแลว้ จิตถึงจะหลุดพน้ออกไป ออกไปดูจิต แต่จิตนั้นยงัตอ้งไปเกิดในกามราคะ
ต่อไป จิตน้ียงัตอ้งตายตอ้งเกิด ถา้จิตน้ีตายท่ีว่าไม่ไดป้ฏิบติัต่อไป ตายไปก็ยงัเกิดในกามภพอีก ไป
เกิดเป็นเทวดาไง ถึงเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาพระอริยเจา้ 

แต่ถา้การพิจารณากามราคะ พิจารณากามราคะ พิจารณาจิต เห็นไหม กามราคะอยูท่ ั้งจิต ที
น้ีจิตมนัเป็นจิต หวัใจไง ใจท่ีมนัเป็นอสุภะ อสุภงั อสุภะมนัตอ้งยกข้ึนกาย กายในใช่ไหม กายของ
จิต เพราะกายของจิตมนัเห็นตวัเองขา้งในน้ีเป็นความโสโครก ร่างกายน้ีเป็นส่ิงท่ีโสโครก 
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โสโครก เพราะว่ากามมนัติด มนัติดระหว่างหญิงกบัชาย ติดระหว่างผวิหนงัน้ีแบ่งแยกเพศไง มนั
ติดกนัท่ีแบ่งแยกเพศ 

แต่สมมุติเราเป็นเพศนกับวช เป็นพระ แต่ใจมนัไม่ไดเ้ป็น มนัห่มผา้เหลืองก็ห่มท่ีตวัใช่
ไหม โกนหวัก็โกนของเราใช่ไหม แต่กิเลสมนัไม่ไดโ้กนหวัดว้ย มนัไม่ไดห่้มผา้เหลืองดว้ย มนัก็
เป็นกามราคะอยูใ่นใจนั้นน่ะ พิจารณาใจตรงนั้น พิจารณาเป็นอสุภะ ตอนน้ีอสุภะมนัเป็นตวัมนั
เอง เราพิจารณาอยา่งไร? ก็พิจารณาเป็นกาย พิจารณากายหรือพิจารณาจิต จิตก็เหมือนกนั น่ีชุ่ม
ดว้ยกาม เห็นไหม ท าลายตรงนั้น 

จกฺขุ อุทปาทิ ตอ้งเห็น จกฺขุ เกิดข้ึน ญาณ  อุทปาทิ ปญฺญา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก 
หลุดออกไป จกฺขุ เกิดข้ึน เห็นไหม เกิดข้ึนหมายถึงว่าจบัไดต้ามความเป็นจริงนะ ถา้จบัไม่ไดม้นั
ยกข้ึนวิปัสสนาไม่ได ้ มรรคมนัไม่เดินตวัไป...ตอ้งจบัได ้ จบัได ้ จบัได ้ พอจบัไดพ้ิจารณาออกไป 
มนัถึงมีจกฺขุ ถา้ จกฺข ุจบัไม่ได ้จกัรถึงไม่เปิด เพราะมนัเปิดไดอ้ยา่งไร ตาของธรรม ไม่ใช่ตาโลก 

จกฺขุ อุทปาทิ หมายถึงว่า จบัตอ้งกายหรือใจได ้พอจบัได ้จบัไดก้็พิจารณาไป ญาณเกิดข้ึน 
พอจบัได ้ความจบัไดม้นัจะต่ืนเตน้มาก ต่ืนเตน้ ญาณเกิดข้ึน ปัญญาเกิดข้ึน วิชชาเกิดข้ึน อาโลโก 
อุทปาทิ ความว่าง ความหลุดพน้เกิดข้ึนไง น่ีหลุดออกไป ไม่เกิดในกามภพ ในกามภพหลุด
ออกไป หลุดออกไปเลย สังโยชน์ ๕ ตวัขาดออกไป ขาดออกไปแลว้ ภมิูของใจยกข้ึนไป น่ีบุคคล 
๘ จ าพวก ดว้ยการปฏิบติัมรรคอริยสัจจงั จากการประพฤติปฏิบติัในธรรมและวินยัไง  

ในธรรมและวินยัท่ีว่า “สุภทัทะ ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล” 

มรรคคือเราเดินมรรคใน ๘ จ าพวกน้ี ในบุคคล ๘ จ าพวก ในสังฆคุณของเรา ในสังฆคุณท่ี
เราสวดมนตอ์ยูป่ระจ าน้ี เราเช่ือในธรรมวนิยั เช่ือในสังฆคุณท่ีเรากล่าวสวดอยูต่ลอดเวลา เห็น
ไหม ยกข้ึนขา้งบน ยกข้ึนอีกท่ีหน่ึงเลยล่ะ บุคคล ๘ จ าพวก มนัตอ้งใหค้รบ ๘ จ าพวก มนัถึงว่า
เป็นศาสนาของเราจริงไง เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในพุทธศาสนา ในศาสนาท่ีประเสริฐน้ีไง 

จกฺขุ อุทปาทิ เปิดอีก เห็นไหม มรรคเดินมรรค เดินมรรคท่ี ๗ ไง มรรคท่ี ๗ บุคคลท่ี ๗ 
อรหตัตมรรค ถา้เดินมรรคท่ี ๗ ได ้ จกฺขุ อุทปาทิ เปิดข้ึน อนัน้ีมนัเปิดยาก เปิดล าบาก เพราะมนั
สูงส่งมาก แต่ก็ตอ้งเปิดได ้ เปิดไดเ้พราะอะไร เพราะมนัเป็นเป้าหมาย เป้าหมายคือพระนิพพาน 
ในศาสนาพุทธของเรา ในศาสนาพุทธของชาวพุทธของผูท่ี้ประพฤติปฏิบติั 
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จกฺขุ อุทปาทิ เกิดข้ึน ญาณ  เกิดข้ึน ปัญญาเกิดข้ึน วิชชาเกิดข้ึน เห็นไหม รู้ว่าวิชชา อวชิชา
ไง อาโลโก อุทปาทิ หลุดออกไปคราวน้ีนะ พระพุทธเจา้ถึงปฏิญาณไงว่าวงรอบของธรรมจกัรน้ี 
วงรอบของมรรคอริยสัจจงัน้ี “สุภทัทะ เธออยา่ถามใหเ้น่ินชา้ไปเลย สุภทัทะ ศาสนาไหนไม่มี
มรรค ศาสนานั้นไม่มีผล” มรรคคือตอ้งเป็นมรรคใน อาโลโก อุทปาทิ อนัน้ี มรรคตามความเป็น
จริง เห็นไหม ไม่มีกาลไม่มีเวลา เป็นธรรม ธรรมจริงๆ ธรรมซอ้นธรรมอยูไ่ง 

ธรรมของโลก ธรรมในศีลธรรม ในการประพฤติปฏิบติั อนันั้นมาสอน พอสอนก็วาง
แนวทางไวเ้ราก็เช่ือ เราก็ท  าไป เราท าตามเขาไป เราตอ้งการส่ิงท่ีง่าย ส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ส่ิงท่ีเป็นวตัถุ
ไง ส่ิงท่ีคืบคลานเขา้ไปได ้ แต่เวลามรรคขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท าไมเราท าไม่ได ้
ท  าใหไ้ดสิ้ เพราะมนัสูงส่งไง มนัสูงส่ง มนัมีจริง มนัมีจริงเราตอ้งเคล่ือนใจเขา้ไปสัมผสัเอง 
เคล่ือนใจเขา้ไปในมรรค เคล่ือนใจจนมรรคน้ีภาวนามยปัญญามนัเคล่ือนออกไป ความเคล่ือน
ออกไปมนัถึงกลบัมาเชือดเฉือนกิเลสได ้

แต่น้ีมนัไม่ไดเ้คล่ือนออกไป กิเลสกบัใจอยูก่บัความคิด ทั้งพญามารเคล่ือนไปพร้อมกนั 
คือมีเราไปตลอด มีโลกียะ มีปุถุชน มีความเห็นของเราบวกเขา้ไปตลอด มนัถึงไม่เป็นกลางใช่
ไหม มนัจะเป็นกลางไดต่้อเม่ือมนัเป็นโลกุตตระ โลกุตตระเหมือนธรรมพน้ออกจากโลก โลกุต
ตระน้ีมนัพน้ออกจากโลก เพราะเราจะยบุยอบตวัออกไป 

น่ีความว่าง ความว่างอนัแรกอนัน้ีมนัเป็นความว่างอนัน้ีไง ความว่างท่ีเราว่างลงเฉยๆ 
ความว่างท่ีใจน้ีสงบตวัลงเฉยๆ แต่มนัไม่ใช่ความว่างท่ีช าระกิเลสออกไป มนัคนละว่าง มนัเป็น
ว่างในว่าง 

ในเซนเขาสอนว่างในว่าง เขาไม่สอนว่างเฉยๆ แต่ชาวพุทธในปัจจุบนัน้ีไปเอาความว่าง
สุญญตาของเขามา แลว้ก็วา่อนัน้ีเป็นความวา่ง เขาบอกสุญญตาเป็นความว่าง 

อนัน้ีเป็นความว่างเร่ิมตน้ มนัตอ้งเอาความว่างอนัน้ีไปใคร่ครวญไปเปิด จกฺขุ อุทปาทิ อีกที
หน่ึง แลว้มนัจะเป็นความว่างท่ี ๒ นั้น ความว่างในว่างนั้นถึงจะเป็นความถูกตอ้ง ถา้ความว่างอนั
แรกน้ีมนัเป็นความว่างท่ีมนัแปรสภาพ มนัยงัเป็น สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา อยู ่เด๋ียวมนัก็ตีกลบัมา 

แต่ถา้ความว่างตามความเป็นจริงน้ีมนัขาดออกไปแลว้ไม่มีกาล...อกุปปธรรม ธรรมท่ีไม่
เส่ือมแปรสภาพอีก แต่มนัจะสูงข้ึนไปเร่ือยๆ เห็นไหม อกุปปธรรมกบักุปธรรม ถา้กปุธรรมน้ีมนั
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แปรสภาพอยู ่ ว่างก็ว่างแปรสภาพ เด๋ียวว่าง เด๋ียวไม่ว่าง รบกวนกนัอยูต่ลอดเวลา แต่ถา้เป็นความ
ว่างจริงมนัเป็นอกุปปะ อกุปปะคือว่าไม่เส่ือมลงมา ไม่ต ่าแลว้ มนัเป็นว่างแท ้ว่างแท้ๆ  ท่ีสัมผสัได ้
จากหวัใจท่ีเขา้ไปสัมผสั 

 ถึงบอกว่าธรรมกายคือใจท่ีเป็นธรรม ธรรมท่ีมีกาย แต่ถา้ยงัไม่ปฏิบติัอยู ่ มนัไม่ใช่
ธรรมกาย มนัเป็นหวัใจเลอะสกปรกโสโครก เป็นหวัใจท่ีโสโครกไม่ใช่ธรรม หวัใจท่ีมีอวิชชาอยู่
เป็นหวัใจท่ีโสโครก แลว้บอกธรรมกายอยูใ่นใจของเราไดอ้ยา่งไร 

ธรรมอยูใ่นใจขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ นัน่คือใจดวงธรรมนั้นมนัธรรมลว้นๆ 
กบัพระอรหนัตเ์ท่านั้น แต่ถา้ยงัเป็นปุถุชนอยูน้ี่ไม่ใช่ธรรมกาย เป็นจิตเฉยๆ จิตท่ีรู้เลอะโสโครก
ไปดว้ยอวิชชา แลว้เราพยายามท าใหส้งบลง ให้อวิชชาสงบตวัลง ใหเ้ปิดท่ีเราจะเคล่ือนธรรมจกัร
ออกไป คือเรา จกฺขุ อุทปาทิ เกิดข้ึนเท่านั้น 

จกฺขุ อุทปาทิ เกิดข้ึน คือตาธรรมเปิดข้ึน ญาณเกิดข้ึน ญาณคือการท่ีเห็นทางออก ญาณ
เกิดข้ึนคือญาณออกจากกิเลสไง พอญาณเกิดข้ึน ปัญญามนัก็จะหมุนได ้ เพราะว่าทุกคนเสียวยอก
กิเลสอยูแ่ลว้ ทุกคนอยากจะพน้ทุกขอ์ยูแ่ลว้ พอปัญญามนักห็มุนไป หมุนไปเร่ือยๆ จากความว่าง
คือสมาธิหนุนเขา้มาดว้ย พอปัญญาเกิดข้ึน วิชชาก็เกิดข้ึน วิชชาเกิดข้ึน อวิชชาตอ้งดบัไป อาโลโก 
อุทปาทิ กเ็กิดข้ึนพร้อมกนั มนัเกิดวบูเดียวนะเวลามนัไป 

แต่น้ีเพราะว่าเป็นธรรมจกัร เป็นปัญญาคุณขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีตรัสรู้
แลว้วางไว ้ เราก็ตอ้งเอา ถึงเอามาก็ตอ้งแยกออกมา ก็เพียงว่าใหเ้ราเดินตามเท่านั้น แต่เวลาตาม
ความเป็นจริงมนัเกิดป๊ับ! ถึงว่า ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค อริยสัจ กลัน่ออกจากอริยสัจ ใจเราน้ีหลุด
ออกมาจากอริยสัจ ถึงรู้ตามความเป็นจริง ไม่ใช่ไปรู้อยูใ่นท่ามกลางอริยสัจ ก็ไม่ใช่รู้ท่ามกลางว่า 
จกฺขุ อุทปาทิ ญาณ  อุทปาทิ ปญฺญา อุทปาทิ ไม่ใช่รู้ตามขั้นตามตอนมา 

ตามขั้นตามตอนน้ีเป็นพุทธปัญญา เป็นปัญญาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้  

แต่ถา้เรารู้ เรารู้พรึบ! พร้อมกนัหมด ทั้ง ๕ ส่วนน้ีรวมตวัรู้พร้อมกนั รู้ออกมา รู้ออกมา รู้
ออกมา เพราะปัญญาสาวกะพวกเราไม่ถึงปัญญาพระพุทธเจา้หรอก แต่น้ีปัญญาของพระพุทธเจา้
วางไวใ้นธมัมจกัฯ 
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ในธมัมจกัฯ น้ีเป็นเทศนาคร้ังแรกขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ จกัรน้ีเคล่ือน
ออกไปแลว้ ธรรมน้ีเคล่ือนออกไปแลว้ แลว้เราเป็นบริษทั ๔ เราเป็นสาวกขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ ท  าไมเราจะไม่เดินตามปัญญาอนัน้ีล่ะ ปัญญาอนัน้ีต่างหาก 

“สุภทัทะ ศาสนาไหนมีมรรค ศาสนานั้นมีผล” น่ีคือมรรคอริยสัจจงั ทุกข์ สมุทยั นิโรธ 
มรรค มรรคคือมรรคอยูใ่นธมัมจกัฯ น้ี จกัรน้ีเคล่ือนไป ภาวนามยปัญญาเกิดข้ึน ช าระกิเลสมาเป็น
ขั้นเป็นตอน เป็นขั้นเป็นตอน วุฒิภาวะของใจ ภมิูของจิตสูงข้ึน สูงข้ึน สูงข้ึน สูงข้ึนจนถึงพระ
นิพพานขององคส์มพระเดจ็สัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีเป็นเป้าหมายไง เป็นหลกัชยัของเรา จะกา้วถึง
หรือไม่กา้วถึงก็ตอ้งวางไวต้ามความเป็นจริง ตอ้งเดินตามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตาม
ความเป็นจริงสิ 

ไม่ใช่ว่าเราจะลดัไปตามทางท่ีว่า เขามาสอนลทัธิอะไรว่าใหม่ก็จะไปตามเขา จะสอนในแง่
ของกฎหมาย ใหเ้ราหลบเล่ียงเอา นกักฎหมายก็เบ่ียงไปตามกฎหมาย เขา้ใจว่าอนัน้ีเป็นการปฏิบติั
ธรรม ปฏิบติัธรรมพร้อมกบันกักฎหมายเหรอ เห็นไหม ปฏิบติัธรรมจนแทบหลุด ตอ้งปฏิบติั
ธรรมแบบเราสิ แบบซ่ือสัตยก์บัตวัเอง แบบสุภาพบุรุษ แบบผูท่ี้ช าระกิเลสท่ามกลางหวัใจ 

ทุกขเ์วลาเราทุกขเ์ราทุกขอ์ยูค่นเดียว ทุกคนไม่สามารถจะพาเราไปชาติหนา้ได ้ เขาส่งเรา
ไดท่ี้เชิงตะกอน ใจของเรา เราซ่ือสัตยก์บัใจของเรา แลว้เราพิจารณาใจของเราตามความเป็นจริง
เท่านั้น เราถึงจะเอาใจเราพน้ไปได ้ พอเราพน้ไปได ้ อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน 
ร่มโพธ์ิร่มไทรมนัเกิดข้ึนกลางหวัใจ ภวาสวะนั้นไดร้ะเบิดออกหมด ไม่มีส่ิงใดในหวัใจเลย ใจนั้น
หลุดออกไปว่างหมด ไม่มีอะไรเขา้ไปสัมผสัได ้ แต่ร่มโพธ์ิคือร่างกายยงัอยู ่ ร่มโพธ์ิยงัอยู ่ ร่มโพธ์ิ
อนัน้ีมนัถึงว่าส่ือออกมา นกกาอาศยันะ 

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน ตนคือใจนั้นหลุดพน้ ใจนั้นเขา้ตามหลกัความ
เป็นจริงก็เอามาเป็นท่ีพึ่งของผูอ่ื้นต่อไป ถา้ผูย้งัพึ่งตนเองไม่ได ้ ใครจะมาอาศยั มนัตอ้งพึ่งตวัเอง
ไดแ้ลว้ หลกัอนัน้ีมัน่คงแลว้ นั้นล่ะถึงจะเป็นความเป็นจริง มรรคอริยสัจจงั 

เราเกิดมาท่ามกลางพุทธศาสนา เจอครูบาอาจารยท่ี์ก าลงัมีอยู ่ เราถึงเช่ือครูบาอาจารยข์อง
เรา เช่ือครูบาอาจารย ์ เป็นผูช้ี้น า น่ีไง หลวงปู่ มัน่เป็นผูท่ี้เดินมาเป็นองคแ์รก สมบุกสมบนัมา 
เพราะว่าแผนท่ีน้ีมนัเป็นแผนท่ีพิกดักนัคนละอยา่งกบัโลกน้ีท่ีมีอยู ่ ท่านตอ้งมาศึกษาพกิดัของแผน
ท่ีน้ี แลว้ท่านก็เอาองคข์องท่านช าระพน้จากกิเลสออกไป ถึงไดส้ั่ง ไดส้อน ไดช้กัน าลูกศิษยล์กูหา
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ในวงปฏิบติัของหลวงปู่ มัน่มาไง มีหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ ขาว หลวงปแูหวน หลวงปู่ พรหม มาเร่ือย 
จนอาจารยม์าหาบวั อาจารยเ์จ๊ียะ เป็นครูเป็นอาจารยเ์ป็นร่มโพธ์ิร่มไทรท่ีเราจะตอ้งเช่ือตอ้งฟัง 
แลว้ตอ้งใหท้ดสอบใจของเรา 

ใจของเรา เราก็ตอ้งว่าของเราตามความเป็นจริงของเราเท่านั้นใช่ไหม เราเป็นคนเห็น เรา
เป็นคนรู้ เราก็ว่าอนัน้ีถูกตอ้ง เราว่าน่ีนะ เราว่า เราวา่ เห็นไหม เราว่ากบัธมัมจกัฯ ว่ามนัยงัไม่
เหมือนกนัเลย น้ีเราว่าเสร็จแลว้ ธมัมจกัฯ วา่แลว้ ยงัครูบาอาจารยว์่าซ ้ าอีกทีหน่ึง 

น่ีไง ถึงบอกว่าเราเกิดมามีบุญกุศล น่ีเกิดเป็นชาวพุทธถึงไดฟั้งธรรม ธรรมน้ีถึงฟังไดย้าก 
โอกาสจะฟังธรรมมนัมีโอกาสนอ้ย โอกาสนอ้ยเพราะว่ามนัการเกิด เวียนตายเวียนเกิดในวฏัฏะน้ี
เวลามนัต่างกนั เวลามนัจะพาพลดัใหจิ้ตน้ีเกิดดบั เกิดดบั ไปเร่ือยๆ 

โอกาสท่ีมนัเจอกนัชาติน้ี ชาติน้ีเกิดพบพระพุทธศาสนาน้ีประเสริฐมาก มนัพลดัเขา้มาเขา้
เกาะเขา้ดอนอยูพ่กัหน่ึง ในเวลา ๘๐-๑๐๐ ปี ของชีวิตของมนุษย ์ น่ีพลดัมาเจอความร่มเยน็ใน
ศาสนาพุทธ แลว้มนัก็จะพลดัออกไปอีก เราก็เหมือนกบัสวะ ชีวิตน้ีเหมือนสวะ (เทปส้ินสุดเพียง
เท่าน้ี) 


